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RESUMO 

 

A laicidade é uma garantida necessária para a realização plena da liberdade de religião 

em uma sociedade plural. Contudo, a ela não pode ser confundida com o laicismo. A proteção 

ao pluralismo religioso não pode descambar no anticlericalismo ou na restrição da religião ao 

âmbito privado da vida das pessoas. A separação entre a Igreja e o Estado foi estabelecida 

historicamente para favorecer a liberdade de religião, e não para inibi-la. Contudo, o excesso 

de liberdade permite que a religião invada sem freios a esfera pública, corrompendo os 

alicerces da sua própria condição de possibilidade numa sociedade plural. Logo, o ideal de 

laicidade só pode ser encontrado no meio termo ótimo entre o establishment clause e o free 

exercise clause. Alguns seguimentos sociais da atual conjuntura nacional estão propondo, 

pautados em fundamentos ideológicos, que este ponto ótimo esteja mais próximo da cláusula 

de separação. Contudo, a tradição constitucional brasileira, estribada tanto nas experiências 

históricas das suas constituições anteriores quanto no diálogo com os principais modelos de 

separação do mundo, escolheu estabelecer uma relação de neutralidade colaborativa com a 

religião, e não de oposição. A presente pesquisa buscou rastrear no desenvolvimento histórico 

da Relação entre o Estado e a religião em busca dos pressupostos da laicidade brasileira.  

 

Palavras-chaves: Constituição, liberdade de religião, religião, laicidade, laicismo, 

cristianismo, Brasil e fundamentalismo. 



 

ABSTRACT 

 

Laicity is a necessary guarantee for the full realization of freedom of religion in a 

pluralistic society. However, it cannot be confused with secularism. The protection of 

religious pluralism cannot degenerate in anticlericalism or restriction of religion to the private 

sphere of people's lives. The separation of church and state was historically established to 

promote freedom of religion, not inhibit it. However, the excess of freedom allows religion to 

invade the public sphere without brakes, corrupting the foundations of their own condition of 

possibility in a plural society. Therefore, the ideal of laicity can only be found in the middle 

ground between the great established clause and the free exercise clause. Some social sectors 

of the current national situation are proposing, guided by ideological, this optimal point is 

closer to the separation clause. However, Brazilian constitutional tradition, anchored both in 

historical experiences of their previous constitutions and in dialogue with the main models of 

separation from the world, chose to establish a collaborative neutral relationship with religion, 

not opposition. This research sought to trace the historical development of relations between 

the state and religion in search of the premises of the Brazilian secularism. 

Keywords: Constitution, Religion’s freedom; religion; laicity; secularism; 

Christianity; Brazil and fundamentalism. 
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INTRODUÇÃO 

Quando o Estado assegura o direito à liberdade de religião ele está garantindo-o 

porque a “liberdade” da “liberdade de religião” é um bem essencial do homem, relacionado à 

dignidade da pessoa humana, ou porque, além disso, a religião também é um bem em si 

mesma? A religião é um bem que precisa ser preservado ou um mal que precisa ser 

suportado? A religião deve permanecer restrita ao âmbito privado dos religiosos ou deve-se 

reconhecer, em função do seu caráter sociocultural, a relevância de alguns de seus aspectos na 

esfera pública? As respostas para estas três perguntas repercutirá necessariamente no alcance 

que o interprete dará ao establishment clause brasileiro, previsto no art. 19, I da CRFB/88: “É 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 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” 

Interpretar e aplicar este inciso são tarefas relativamente simples quando, por exemplo, 

o Prefeito de um Município no interior do nordeste quer construir um templo novo para a 

comunidade majoritariamente católica da sua cidade. Contudo, estas mesmas tarefas não são 

tão fáceis quando este mesmo Prefeito promove um grande rodeio na sua cidade, em 

homenagem ao santo padroeiro, que atrai muitos turistas (lucros), e contrata um Padre cantor 

de música católica, sob o argumento de que as músicas religiosas estão inseridas na tradição 

cultural do Município. Nesta segunda hipótese é óbvio que, intencionalmente ou não, uma 

religião específica está sendo promovida com o dinheiro público, cuja origem são os impostos 

de cidadãos católicos e não católicos. Nesse caso, considerando que o show religioso a ser 

realizado ocorrerá numa cidade de cultura com traços profundamente católicos e que o 

festival traria lucros para a cidade, seria vedado pelo establishment clause o uso dos recursos 

públicos para promover esta festa e contratar este cantor? 

Outro exemplo ainda mais desafiador é a pesquisa realizada pelo Antropólogo 

Emerson Giumbelli (2013) sobre a decisão do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) 

em 2010 de trocar os símbolos religiosos católicos da sua capela por imagens da natureza. A 

capela era utilizada por uma associação católica de capuchinhos que realizava atividades de 

assistência religiosas diária no local. A decisão do hospital de transformar a capela num 

“espaço de espiritualidade” provocou a reação católica, que pressionaram a direção a reverter 

a decisão, argumentando que a assistência religiosa no hospital era um direito constitucional; 
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que tratava de um direito adquirido, que a interpretação correta da laicidade não excluía a 

religião da cultura; e a mudança pretendida não seria justa ou democrática, na medida em que 

privilegiaria a minoria em detrimento da maioria. O HCPA preferiu não ajuizar ação de 

despejo, porém solicitou a mediação da PRR. O procurador, então, pediu para o HCPA 

indicasse as instituições religiosas que estariam interessadas em utilizar o espaço, mas 

nenhuma se apresentou. O procurador passou, em sequência, à análise de modelos alternativos 

de capelas ecumênicas já existentes, num total de quatro, com as características abaixo: 

Imagens Religiosas 
Celebração Sim  Não 

Sim Hospital Conceição Hospital Cristo Redentor 
Não Aeroporto Salgado F. BarraShoppingSul 

 

O que é um ambiente laico?1 Qual modelo de capela, neste caso, melhor se coadunaria 

com a interpretação sistemática do art. 19, I da CRFB/88,com o direito à assistência religiosa 

em locais de internação coletiva e o princípio da igualdade, sem desprezar a necessidade da 

religião majoritária do país de expressar a própria religiosidade através de imagens? Sem 

dúvida a resposta para esta pergunta não será obtida através da simples subsunção dos quatro 

modelos de capela à tipologia do art. 19, I da CRFB/88. Será a compreensão do interprete 

sobre o sentido e o âmbito normativo do princípio da laicidade que apontará a direção da 

escolha do melhor modelo. Foi com o objetivo de apontar os diversos sentidos que o princípio 

político-jurídico da laicidade pode assumir que realizamos esta pesquisa. 

Foram selecionados três eixos gravitacionais que, com exceção do segundo, poderiam 

ter sido alterados sem prejuízo de qualidade na  investigação do tema, tamanha a quantidade 

de abordagens possíveis. As três matrizes foram: (i) a análise da raiz cristã da separação entre 

o Estado e a religião; (ii) a análise dos principais modelos internacionais de laicidade, quais 

sejam, o modelo norte-americano e o modelo francês, demonstrando como a Constituição 

                                                
1Giumbelli não responde esta pergunta. Seu propósito é evidenciar as dificuldades relacionadas ao tema. Para ele 
“A reflexão deve necessariamente incluir uma pergunta incômoda para aqueles que acham que a laicidade 
corresponde a uma concepção ou a uma configuração única, Qual desses quatro situações realiza com mais 
propriedade o princípio da laicidade? (...) O tema dos espaços religiosos em instituições públicas permite uma 
discussão complexa sobre a laicidade. Primeiro, porque coloca em jogo diferentes entendimentos de laicidade. É 
possível dizer que a disseminação da laicidade como categoria vem acompanhada pela multiplicação de seus 
significados.” 
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brasileira de 1891 assimilou e rejeitou os aspectos destes paradigmas, analisando ainda a 

evolução do tratamento do tema nas constituições brasileiras posteriores até a CRFB/88; (iii) a 

diferenciação da laicidade de outros conceitos afins, denunciando a influência das pré-

compreensões dos intérpretes na interpretação do princípio da laicidade e definindo os seus 

aspectos a partir da demonstração de que o Constituinte de 1988 fez opções entre vários 

modelos e que estas opções configuram a laicidade brasileira. Os critérios de seleção destas 

matrizes e de como elas deveriam ser abordadas levou em consideração (i) a contribuição que 

a nossa formação em teologia poderia dar ao tema; (ii) evidenciar as ideologias que permeiam 

os diversos conceitos de laicidade; (iii) buscar estabelecer um conceito de laicidade que 

transcenda a noção de laicidade como mera separação entre o Estado e a religião; (iv) dialogar 

com os conceitos de laicidade utilizados pela Antropologia2 e a Sociologia da Religião3. 

Na primeira, procuraremos discorrer sobre a importância da religião, a evolução 

histórica da relação entre Estado e religião, desde a antiguidade até a era moderna, nos países 

do Atlântico Norte, relembrando a celeuma das guerras religiosas na Europa; o surgimento do 

ideal de tolerância e sua matriz cristã; a mudança de paradigma de legitimidade da lei e do 

Estado, tangenciando a transição do Estado Absolutista para o Estado Liberal. Buscaremos 

neste desenvolvimento demonstrar que o iluminismo, mesmo com o seu anticlericalismo, ao 

lançar as bases do Estado Constitucional Moderno e da laicidade, “não prescindiu em 

absoluto das referências a Deus como fundamento último dos valores” (MACHADO, 2013, 

p. 23; SANTOS, 2013, p. 33) e que “o Estado-Constitucional apresenta-se indissociável da 

matriz judaico-cristã” (MACHADO, 2013, p. 25). 

Na segunda etapa apresentaremos as causas do movimento mundial de retorno ao 

sagrado, mesmo após um processo paulatino de secularização da sociedade ocidental que, em 

tese, resultaria no esgotamento da importância da religião e, principalmente, enfrentaremos o 

desafio de estabelecer os contornos e, quando possível, conceituar os institutos jurídicos e 

fenômenos da secularização, do secularismo, do laicismo, do anticlericalismo, da laicidade e 

da liberdade de religião. Esta diferenciação é fundamental para demonstrar que o princípio da 

laicidade pode assumir vários sentidos, dependendo das pré-compreensões do intérprete. O 

objetivo em perspectiva foi traçar o sentido e o âmbito normativo do princípio político-

jurídico da laicidade à luz da CRFB/88.  
                                                
2 Antropólogos como Ari Pedro Oro, Emerson Giumbelli, Paula Monteiro, etc. 
3 Sociólogos como Antônio Pierucci, Ricardo Mariano, Paul Freston, Maria Machado, PatríciaBirman, etc. 
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Na terceira etapa procuramos estabelecer os aspectos do princípio da laicidade, à luz 

de todo o desenvolvimento histórico anteriormente exposto; apresentar os conceitos e 

modelos que teorizam as experiências históricas; situar o modelo de laicidade brasileiro 

dentro da conjuntura destes conceitos e modelos e defender os aspectos específicos do 

princípio jurídico-político da laicidade tal qual insculpido pela CRFB/88. 

O grande espaço destinado ao desenvolvimento histórico da relação Estado-igreja 

dentro do contexto da sociedade cristã (Cap. I), apontando os textos bíblicos que contribuíram 

com as forças históricas para este desenvolvimento, teve dois objetivos primordiais: (i) 

realizar uma contribuição bíblico-teológica com o tema da laicidade, no contexto das 

publicações brasileiras; e (ii) utilizar esta contribuição na explicação sobre o desenvolvimento 

dos fenômenos da secularização e laicização (em sentido político-sociocultural). Esta opção 

pode parecer um equívoco metodologicamente, tendo em vista a ausência de espaço para 

trabalhar outros conceitos e desenvolvimentos igualmente (ou ainda mais) relevantes. Porém, 

preferimos assumir o desafio de atuar no hiato das pesquisas brasileiras. Esse risco foi 

assumido conscientemente. Não adentraremos também amiúde em temáticas como 

republicanismo, democracia e em outros temas mais afeitos à filosofia política, em função dos 

limites de espaço. Estes assuntos foram visitados de maneira transversal. 

Provavelmente o leitor desta dissertação imagine que encontrará alguns subcapítulos 

que abordem algumas controvérsias práticas relevantes dentro desta temática. Porém, também 

por limite de espaço, não foi possível enfrentar estas questões com a propriedade que elas 

demandam. Entretanto, a definição do âmbito normativo do princípio da laicidade, tal qual 

apresentado nesta pesquisa, já indica por si mesmo quais são os posicionamentos adotados por 

este pesquisador nas principais controvérsias relacionadas ao tema. Isso não significa que o 

autor prescindiu totalmente de mencionar alguns exemplos práticos (de maneira superficial), 

para exemplificar algumas afirmações. 

Ainda no plano metodológico, a pesquisa será basicamente bibliográfica. Os dados de 

pesquisas empíricas apresentados foram obtidos em outras publicações. Cumpre informar 

ainda que o autor desta dissertação, mesmo que tenha buscado manter-se imparcial e neutro 

em sua pesquisa4, considera honesto facilitar a leitura crítica de suas conclusões esclarecendo 

que é um cristão-protestante, Evangelista da Igreja Assembleia de Deus, teólogo de formação 
                                                
4 Metodologicamente ateu, como propõe Peter Berger. 
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e advogado de carreira. Este esclarecimento talvez ajude o leitor a fazer uma digressão sobre 

as pré-compreensões (inexoravelmente involuntárias e inconscientes) implícitas no texto. 

 

CAPÍTULO I – A RAIZ HISTÓRICA 

1.1. A importância da religião e a construção social do Mundo (Peter Berger) 

Dentre os aspectos mais marcantes da história da humanidade está a religião. A 

história humana, desde o seu princípio, está impregnada das marcas de sua presença. Religião 

e humanidade nunca se dissociaram. É impossível compreender uma sem compreender a 

outra. Se é certo afirmar que o homem é um animal político, como disse Aristóteles, é 

igualmente certo que o homem é um animal religioso, um animal para o qual as respostas para 

as suas perguntas existenciais tendem a serem buscadas na transcendência do mundo natural. 

A religião está no DNA da história do homo sapiens, de maneira tal que encontrar sinais de 

culto religioso em uma escavação arqueológica ajuda a distinguir que aqueles restos indicam a 

presença humana (ARAGÃO, 2002, p. 13). 

Por esta razão a religião é um dos principais temas da Antropologia. A Filosofia 

moderna também reconhece a sua importância, já ela foi seu assunto recorrente, como vemos 

em Vico, Bacon, Locke, Hume, Descartes, Kant, Hegel, Feuerbach, dentre tantos outros 

grandes filósofos, que realizaram considerações extensivas ao seu respeito. Nem tão pouco a 

sociologia deixou de se manifestar sobre ela, conforme aduz Roberto Cipriani, “os maiores 

expoentes da assim chamada sociologia geral sejam também enumerados entre os autores 

clássicos da sociologia da religião: é tanto o caso de Comte como de Durkheim, de Simmel 

como de Werber, de Sorokin como de Parsons.” (CIPRIANI, 2007, p. 7). 

A história do império egípcia, assírio, babilônico, medo-persa, grego, romano, a 

história antiga em geral, está mergulhada nas águas da religiosidade. Não foi diferente na 

Idade Média e na Era Moderna. A História não pode olvidar de sua importância, caso 

contrário como poderia compreender profundamente o atual conflito entre judeus e 

palestinos? Como poderia compreender as grandes mudanças ocorridas no mundo ocidental 

após a reforma protestante? Como poderia compreender com profundidade o processo de 

formação dos Estados modernos ou do próprio capitalismo? Conforme consignou Alister E. 
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McGrath ao comentar as conclusões apresentadas por Max Weber em sua “A ética protestante 

e o espírito do capitalismo”, Weber “teve uma percepção correta quanto ao fato de que as 

ideias religiosas poderiam ter um poderoso impacto social e econômico sobre a Europa, no 

início do período moderno.”5. Destarte, não é possível realizar uma investigação histórica 

adequada, que escape das armadilhas unilateralistas6, sem incluir no objeto de pesquisa os 

impactos do fenômeno religioso na sociedade. 

No plano individual, a humanidade testemunhou alguns homens realizarem feitos 

gloriosos e as maiores atrocidades em nome da fé que professavam. O que dizer dos apóstolos 

cristãos que ao serem proibidos de pregar a respeito de Jesus de Nazaré no Templo de 

Jerusalém, nos dias que sucederam a crucificação do mestre, desobedeceram a ordem das 

autoridades, mesmo sob o risco de receberem açoites públicos, de serem presos ou até mortos. 

Numa certa ocasião7, Pedro e João desacataram esta determinação e foram açoitados 

publicamente, conforme prometido. Porém, ao final do espancamento, eles “Retiraram-se, 

pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer 

afronta(açoites) pelo nome de Jesus.8” (sem grifos no original). 

Existem outras passagens bíblicas9 que desvelam esta mesma abnegação, este 

sentimento de “dependência absoluta”10 ou “dependência de criatura” diante do mysterium 

tremendum11. Tomando como exemplo o Apóstolo Paulo, ele declara na sua carta à igreja da 

Galácia: “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a 

vida que agora vivo, na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou 

a si mesmo por mim.” (Gálatas 2.20). Este mesmo sentimento é demonstrado na segunda carta 

escrita para Timóteo: “Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o 

tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a 

fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará 

                                                
5 MCGRATH, Alister E.. Teologia sistemática, histórica e filosófica: uma introdução a teologia cristã / Alister E. 
McGrath; [tradução: Marisa K. A. de Siqueira Lopes] – São Paulo: Shedd Publicações, 2005; pág.: 539. 
6 Como, por exemplo, o materialismo histórico, tão criticado por Weber. 
7 Esta história está escrita no livro bíblico de Atos dos Apóstolos, cap. 5. 
8 At 5.41 
9 Os textos exemplos bíblicos foram priorizados neste trabalho, em razão da familiaridade do pesquisador com os 
textos bíblicos e da familiaridade dos leitores com a tradição religiosa cristã. 
10 Expressão cunhada por Schleiermacher em sua análise da “experiência” religiosa. 
11Conceito desenvolvido por Schleiermacher e aprofundado qualitativamente por Rudolf Otto (2007, p. 40 à 43). 
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naquele dia; e não somente a mim, mas, também, a todos os que amarem a sua vinda.” (II 

Timóteo 4. 7-9) (grifo nosso). 

Note-se o masoquismo12, o profundo sentimento de desvalor dos bens desta vida que 

aqueles homens experimentaram. Eles encontravam a completude do ser, o fim último da 

existência, a fonte última da própria dignidade, felicidade e consolação unicamente no objeto 

de adoração, radicalmente materializado através da fé. A incolumidade física ou a própria 

vida não se comparavam aos bens que, pela religião, aqueles homens almejavam. 

Tanto o Apóstolo Paulo quanto o Apóstolo Pedro, já citados, foram martirizados em 

Roma13 por Nero, mas não negaram o nome de Jesus. Quantos cristãos foram assassinados, 

torturados e espoliados dos seus bens de bom grado, pelo prazer de sofrer as mesmas aflições 

de Cristo. O que dizer de Jonh Huss, padre boêmio que foi queimado vivo na fogueira por não 

renunciar seu posicionamento doutrinário reformista14? Ou dos cristãos lançados aos leões no 

Coliseu por não renunciarem ao cristianismo15? Ou dos homens-bomba islâmicos, que, a 

partir de uma exegese fundamentalista da tradição islâmica, morrem como mártires de Alá? O 

que falar da abnegação dos padres; dos monges budistas; dos brâmanes hindus; dos 

mulçumanos, que todos os anos peregrinam até Meca e cumprem os rituais de oração diária; 

dos missionários cristãos, muitos encarcerados e assassinados em países islâmicos, hindus e 

comunistas, ou isolados em comunidades indígenas; e de tantos outros religiosos que 

sacrificam muitos bens da vida em prol de uma convicção que julgam ser muito superior a 

tudo e a todos deste mundo? Sem contar os milhões de religiosos que não desempenham 

nenhum papel sacerdotal, mas entregam as suas vidas ao estilo de vida abnegado 

recomendado pelas suas convicções. 

                                                
12 Para Berger (1985, p. 68) “o masoquismo pela sua auto-renúncia radical, proporciona o meio pelo qual o 
sefrimentoe a própria morte do indivíduo podem ser radicalmente transcendidos, a ponto do indivíduo não só 
achar suportáveis estas experiências mas até as acolher cordialmente.”. Esse conceito foi inspirando na obra de 
Sartre “O Ser e o Nada”. 
13 CESARÉIA, Eusébio de. História Eclesiástica / Eusébio de Cesaréria – São Paulo: Novo Século, 2002, pág.: 
50 
14 FOXE, John. O livro dos mártires / John Foxe; trad: Almiro Pizetta. – São Paulo: Mundo Cristão, 2003. 
15 O'REILLY, A. J.. Os mártires do Coliseu: o sofrimento dos cristãos no grande anfiteatro romano / A. J. 
O'Reilly – 3ª ED.  – Rio de Janeiro: Casa Publicadora das Assembléias de Deus, 2005. 
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Na mesma esteira, os religiosos que também exerceram papéis sociais notáveis, como 

a freira Dorothy Stang, a quem o Vaticano atribuiu o título de “mártir da fé”16, que, a partir de 

suas convicções religiosas (e também sociais), encontrou motivação para combater os 

madeireiros da Amazônia, e acabou sendo assassinada. E o Pastor Martin Luther King, 

insigne combatente dos direitos civis. O que não dizer de Mohandas Karamchand Gandhi 

(Mahatma Gandhi), advogado religioso, cujo amor ao conceito de verdade (Satyagraha), 

inspirado no hinduísmo, o impulsionou a se tornar o maior revolucionário pacifista do século 

XX. Esses e tantos outros religiosos que, partindo de suas convicções religiosas, tornaram-se 

homens notáveis e famosos agentes de transformação social. 

A maior parte da população mundial é religiosa. As aspirações modernas do fim da 

religião não se confirmaram17. Os pouquíssimos exemplos citados são suficientes para 

ilustrar a dimensão da importância da religião na vida de algumas pessoas, de sociedades e 

de civilizações inteiras. A diversidade de instituições e práticas religiosas atuam 

ressignificando a vida de bilhões de pessoas que não encontram nas instituições seculares as 

respostas existenciais para uma vida em busca de sentido. 

Para cristalizar esta importância, é pertinente invocar as lições de Peter L. Berger, um 

dos maiores sociólogos da religião da atualidade, consignadas em seu livro O Dossel 

Sagrado18. Para Berger o processo dialético fundamental de formação da sociedade consiste 

em três passos: a exteriorização, a objetivação e a interiorização. E é na primeira que Berger 

consegue enxergar uma estreita relação com a religião. 

Para o sociólogo austro-americano, a exteriorização consiste na “contínua efusão do 

ser humano sobre o mundo, quer na atividade física quer na atividade mental dos homens.”19. 

A sociedade é o empreendimento de construção do mundo humano. O homem nasce 

biologicamente limitado e precisa se relacionar com elementos exteriores ao ventre materno 

para completar o seu desenvolvimento. Os outros mamíferos superiores nascem como 

                                                
16In http://www.cpt.org.br/?system=news&action=read&id=315&eid=129 – em 07/12/2009. A revista Veja, em 
matéria do dia 23/02/2005, atribuiu a ela o título de “a mártir da floresta”, em que ressaltou o aspecto social do 
seu trabalho: in http://veja.abril.com.br/230205/p_054.html - 07/12/2009 
17Demonstraremos esta afirmação no subcapítulo que abordará o tema Secularização e da dessecularização. 
18 No prefácio desta obra, Berger confessa os dois primeiros capítulos, cuja síntese segue exposta, são a 
aplicação prática do livro "A Construção Social da Realidade" publicada em co-autoria com Thomas Luckmann. 
Portanto, somos indiretamente devedores de Luckmannn a presente exposição. 
19 BERGER, 1985, pág.: 16 
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organismos essencialmente completos. A constituição biológica deles lhes garantem um lugar 

num ambiente próprio, pois já nascem com os instintos necessários para sobreviverem em 

seus habitats. Já a espécie humana não nasce suficientemente acabada neste mesmo sentido. O 

homem precisa construir (exteriorizar) um mundo para si, já que não nasceu pronto para um 

habitat pré-selecionado por instintos congênitos. “Biologicamente privado de um mundo do 

homem, constrói um mundo humano. Esse mundo naturalmente é a cultura20”. A sociedade 

integra a parcela não-material deste mundo, ao lado da religião, ocupando uma posição 

especial, em razão de outra característica essencial do homo sapiens, a sua natureza 

essencialmente social21 (BERGER, 1985, p. 13 à 18). 

A sociedade, no entanto, não é apenas parte da cultura. É também condição necessária 

dela, pois estrutura, coordena e distribui as atividades de construção do mundo humano. Os 

produtos dessa atividade só podem durar na sociedade. Nem por isso ela é independente do 

homem. Ela está radicada no fenômeno da exteriorização humana, como qualquer elemento 

da cultura. Ela, portanto, é, ao mesmo tempo, produto (exteriorização) e condicionamento da 

produção humana (objetivação e interiorização), em uma relação dialética. Este processo 

dialético fundamental da sociedade acontece em três passos referidos. 

É em função da própria constituição biológica do homem que se dá a exteriorização. O 

homem é o animal que produz os seus próprios meios de (sub) existência. Ele produz a cultura 

e a sociedade. Contudo, tanto uma como outra se objetivam e se tornam alguma coisa lá fora. 

Elas se radicam na subjetividade humana, porém uma vez exteriorizadas não podem ser 

reabsorvidas, atingindo o caráter de realidade objetiva. Essa objetivação ocorre tanto com os 

produtos materiais quanto com os produtos imateriais (ex: a sociedade, a sacralização de 

objetos, a linguagem, etc.). O homem inventa a língua e é dominado pela sua gramática; 

produz os valores e se sente culpado quando os transgrede; cria as instituições e depois é 

intimidado e controlado por elas. E este processo de objetivação ocorre essencialmente em 

âmbito social, pois uma língua idealizada por uma pessoa só, por mais bem elaborada e lógica 

que possa ser, se não for compartilhada por uma coletividade, não passa de uma ideia, e este 

                                                
20 Berger utiliza a palavra cultura no sentido usual da antropologia americana: “A cultura consiste na totalidade 
dos produtos do homem”. 
21 Não em um sentido meramente gregário. Para Berger a humanidade do homem só se desenvolve 
intersubjetivamente. É em saciedade que o homem fabricam instrumentos, cria instituições, forma idiomas, 
consolida valores, ... “o mundo cultural é não só produzido coletivamente, como também permanece real em 
virtude do reconhecimento coletivo” (BERGER, p. 23-24) 
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exemplo se aplica aos valores, às instituições e a qualquer outro produto humano. Um bem 

exteriorizado só é objetivado quando é assimilado pela sociedade, momento no qual passa a se 

impor como algo externo à subjetividade individual. O bom exemplo para isso é a idealização 

e promulgação de leis. A coercividade social, portanto, não está simplesmente nos 

mecanismos de controle social, mas sim, especialmente, no seu poder de se constituir e impor 

como realidade. (idem, idem, p. 22 à 26). 

Já a interiorização é a reintrodução na consciência dos elementos objetivados que 

circulam na comunidade onde o indivíduo está inserido. Contudo, não é correto imaginar que 

ocorre uma simples apreensão dos elementos externos. O mundo objetivado passa a 

determinar as próprias estruturas da consciência. Por exemplo, o papel objetivo de tio é 

assimilado pelo homem que possui um sobrinho, de maneira tal que ele seja capaz de se 

enxergar como o tio e seja capaz de objetivar a si próprio e comparar com o papel objetivo 

que deveria desempenhar como tal, sendo capaz em certas circunstâncias de dar a própria vida 

pelo sobrinho no exercício deste papel. O êxito da socialização ocorre, consequentemente, 

quando há uma simetria entre o mundo objetivado e a subjetividade de cada pessoa. No 

entanto, a simetria perfeita é teoricamente impossível e empiricamente não-verificável. Não 

obstante, a sociedade precisa ser capaz de provocar ao menos uma socialização ampla, sob 

pena de se tornar inviável na medida em que não será capaz de produzir uma tradição que se 

perpetue no tempo. É através desse processo que o homem se humaniza, pois não há 

“humanidade” (num sentido não-biológico) fora da sociedade. E é desta forma que as 

sociedades se perpetuam (idem, idem, p. 28 à 30). 

Berger, no entanto, não cai na armadilha do determinismo. Para ele a análise do 

fenômeno da interiorização deve sempre ser acompanhada pela contínua exteriorização e 

objetivação, em interação dialética (a “natureza humana” é um produto da atividade humana 

social de construir um mundo para si22). O indivíduo não é modelado pela sociedade de uma 

forma pacífica ou inerte. O mundo social é apropriado ativamente por ele, que se torna 

coprodutor do mundo. E o mundo é uma ordem de significados que permite ordenar a 

experiência e possibilitar a interação social dentro de uma ordem de significado comum 

(nomos23), cuja melhor exemplo é a linguagem (condição de possibilidade do conhecimento). 

                                                
22 Berger salienta que este conceito de natureza humana como produto da própria atividade do homem 
(antropologia dialética) remonta à Marx. 
23 Antítese do conceito de anomia, presente em Durkheim. 



18 

Portanto, se separar da sociedade é se submeter a tensões psicológicas intoleráveis, é viver o 

perigo da ausência de sentidos. Este é o pesadelo por excelência: a anomia24 (idem, idem, p. 

31 à 35). 

Não é suficiente, porém, o indivíduo considerar os sentidos-chave da ordem social 

úteis, desejáveis ou corretos. Provoca muito mais segurança e estabilidade considerá-los 

inevitáveis, como parte da ordem natural das coisas, onde o nomos é co-extensivo ao cosmos. 

Há uma necessidade de mascarar a artificialidade da ordem social vigente, construção da 

própria humanidade. Esta alienação25 é confortante e desejável (inconscientemente). 

O mecanismo social-antropológico predileto (numa perspectiva histórica) para alienar 

o homem do processo dialético de construção social (artificial) do mundo é a religião. A 

religião cosmifica26 de maneira sagrada as estruturas e os papéis sociais27. A ordem vigente 

torna-se o microcosmo que espelha o macrocosmo. O cosmos determinado pela religião 

transcende e, ao mesmo tempo, abarca a ordem vigente, legitimando-a e conferindo-lhe a 

qualidade de “evidente” e “natural”. Esse cosmos, fundamento último e convalidação do 

nomoi humano, não precisa ser necessariamente sagrado. Desde o iluminismo há tentativas 

inteiramente seculares de cosmificação28, destacando-se a ciência como a mais importante. 

                                                
24 Conceito extraído de Durkheim. 
25 Berger retira este conceito de Marx. 
26 Berger extrai este conceito de religião como o empreendimento humano pelo qual se busca estabelecer um 
cosmo sagrado em Rudolf Otto (2007) e Mircea Eliade (2010). 
27 Norberto Bobbio (apud GALDINO, 2006, p. vii), analisando a influência da religião sobre a sociedade sob a 
óptica da filosofia política, corrobora com esta afirmação: “Em uma sociedade religiosa não há ensinamento 
moral que possa prescindir da instrução religiosa: ética e religião são inseparáveis. Um dos principais 
argumentos para levar os homens a obedecer as leis morais é o temor a Deus, não importa se este argumento é 
adotado com intenções puras pelas Igrejas através de seus atos ou se, ao contrário, é usado pelo Estado para seus 
próprios fins, tendo em vista obter uma fácil obediência a suas determinações, mesmo injustas. É incontestável 
que a religião foi instrumentum regni para reforçar o vínculo do súdito em relação ao soberano. Recordem 
Maquiavel, que sempre teve a virtude de falar claro: ‘Jamais alguém criou leis extraordinárias em um povo sem 
recorrer a Deus, pois se não fosse assim, elas não seriam aceitas (...) Os homens sábios que querem evitar essa 
dificuldade recorrem a Deus’.” 
28 Paul Tillich (2010, p. 67) apontou como uma das ideias fundamentais do iluminismo a ideia pitagórica e 
platônico-cristã de harmonia (no protestantismo era traduzida como providência divina). Segundo ela existem 
forças no mundo que, apesar da concorrência desenfreada do mercado, das divergências na democracia e do 
estado caótico da realidade, fazem prevalecer a mão invisível do mercado sobre o egoísmo (Adam Smth), a 
volontégénérale dirigida aos melhores interesses do grupo (Rousseau) e a possibilidade de conhecimento pelo 
contato com os sentidos (John Locke). Tillich sustenta que esta noção de harmonia é o conceito de providência 
secularizado. Sem dúvida esta crença (cristã secularizada) compõe um dos sustentáculos do projeto iluminista de 
legitimar a ordem do mundo prescindindo da religião (pela razão). 
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Contudo, “Historicamente considerados, os mundos do homem têm sido, na sua maioria, 

mundos sagrados.” (idem, idem, p. 38 à 41). Como afirma Jüngen Habermas: “Toda religião é 

originalmente uma ‘visão de mundo’ ou uma ‘comprehensivedoctrine’, inclusive no sentido 

de reivindicar a autoridade de estruturar a forma de vida como um todo”.  

É importante frisar que este papel da religião não se exauriu com o tempo, apesar de 

ter se modificado após perder o monopólio de interpretação e à forma normativa e abrangente 

de vida a partir da secularização (Habermas, 2007, p. 53). Muitos ainda encontram na religião 

esta forma de construção de uma totalidade inteligível, buscando sentido para a vida, para 

morte, para as responsabilidades sociais29, para o sexo, para o inexplicável, etc. A religião 

constitui “o esforço mais importante, em termos históricos, para tornar a realidade 

significativa para o homem, a qualquer preço” (BERGER, 1985, p. 112). “Deus não está 

morto” e, para a maior parte da população mundial, “isto faz todo sentido”. 

Sob esta compreensão, faz muita lógica a declaração do Vaticano no célebre 

pronunciamento na 58ª Sessão da Comissão da Organização das Nações Unidas sobre os 

Direitos do Homem, em 12 de Abril de 2002: "O direito à liberdade religiosa (...) foi sempre 

considerado como uma das pedras angulares do edifício dos direitos humanos, dado que diz 

respeito a uma das mais profundas dimensões da vida da pessoa e da sua busca da 

verdade.”30 (grifos nosso). Com efeito, “verdade” e “significado” podem ser intercambiáveis 

neste contexto. 

A religião, portanto, não é um mero capricho da espécie humana. Ela é um produto das 

necessidades existenciais do ser homo sapiens, e, por esta razão, a liberdade para o seu 

exercício desembaraçado constitui-se um direito fundamental inalienável. Não é em vão que é 

um marco nos direitos humanos. Pela religião homens matam e morrem. Por ela homens 

mudam seus hábitos alimentares. Por elas homens fizeram/fazem guerra e acordam a paz. Por 

                                                
29 Habermas, se referindo ao papel da religião na sociedade pós-secular, advoga a necessidade do Estado 
constitucional de reconhecer a religião como um interlocutor e um colaborar legítimo, já que “é também do 
interesse do Estado Constitucional que se usem todas as fontes culturais de uma maneira moderada, porque é 
nelas que se abastecem a consciência normativa e a solidariedade dos cidadãos”. Com efeito, a religião 
desempenha um papel motivacional de cumprimento das leis jurídicas e morais, na medida em que legitima estas 
normas e pressupõe uma instância superior de fiscalização e julgamento do cumprimento delas. 
30 Intervenção da Santa Sé na 58ª Sessão da Comissão da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos do 
Homem. 12 de Abril de 2002. Disponível em: http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/documents/rc 
_seg-st_doc_20020412_martin-human-rights_po.html – Consultado em 02/12/2009 
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ela homens transformam radicalmente seus estilos de vida. Através da religião alguns homens 

encontram o sentido de viver. E por possuir esta dimensão, pouquíssimas outras condutas 

violentam mais a dignidade da pessoa humana (do religioso) do que a intervenção na 

liberdade religiosa. Pois, é principalmente no exercício livre da religião que o homem 

religioso encontra o ponto culminante da construção do seu mundo significativo, onde pode 

experimentar o auge de sua auto-exteriorização. 

Portanto, relegar à religião uma importância inferior ao que ela realmente desempenha 

na história da humanidade, na sociedade (ainda hoje) e, principalmente, nas biografias 

individuais dos religiosos, é desconhecer a sua natureza, sua relevância existencial o seu 

poder de influência. Não sem razão, referiu-se o Min. Ayres Brito31 sobre a liberdade religiosa 

como um “direito à busca da felicidade” ou um “direito a auto-estima no mais alto ponto da 

consciência humana”. Assim compreendida, expressão do sentimento religioso é um dos 

traços da personalidade humana (CNMP, 2014, p. 145). 

1.2. O monismo pagão e o dualismo cristão 

O homem moderno tem dificuldade de assimilar as diversas formas de manifestação 

do sagrado, mas para o homem pré-moderno “o sagrado equivale ao poder e, em última 

análise, à realidade por excelência”. Não há coincidência entre os binômios sagrado/profano 

e real/irreal. (ELIADE, 2010, p. 16 à 19). O mundo dos homens e o mundo dos deuses 

compõem um só kósmos. Não há distinção entre a esfera humana (natural) e a não-humana 

(sobrenatural). A cosmificação sagrada do universo torna o microcosmo humano uma 

continuidade do macrocosmo sagrado. Os rituais religiosos não apenas homenageiam os 

eventos cósmicos, eles os reproduzem ciclicamente32. “Através do restabelecimento do mito, e 

por meio da realização de atos rituais destinados à renovação das forças cósmicas, os deus 

eram invocados para manter o status quo”33 Essa harmonia, porém, pode ser rompida. Nestes 

casos a ordem cósmica deve ser desagravada e a ira dos deuses aplacada (BERGER, 1985, p. 

127). 

                                                
31 STF - ADI 4277, Plenário, 5/5/2011.. 
32 Por isso a prostituição sagrada era muito comum nas sociedades pagãs. Elas representavam a fertilidade da 
terra, num tempo em que a sociedade era essencialmente agrícola. 
33 BRIGHT, John. História de Israel. São Paulo: Paulus. 2003. p. 201. 
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Religião e política para as sociedades antigas eram elementos indistintos de uma 

mesma realidade. A comunidade religiosa se confundia com a comunidade política, pois a 

religião estava impregnada nos valores, na cultura, e em toda a vida cotidiana do povo. A 

ausência de pluralismo viabilizada esta omnipresença. A diferença entre sacerdote e rei era 

apenas funcional, pois os assuntos de Estado34 também interessavam aos deuses, e os 

interesses dos deuses também era assunto de Estado. Na cultura pagã, as decisões políticas 

eram tomadas em conformidade com a vontade da divindade. A consulta dos reis gregos ao 

oráculo de Delfos antes das batalhas, a consulta dos reis de Judá e de Israel aos profetas antes 

das guerras, a consulta de Diocleciano a um oráculo antes de iniciar a perseguição aos cristãos 

e a decisão de Constantino de ir para a batalha após a visão da cruz não eram fatos isolados 

(KAUFMANN et al. 2012, p. 96 e 97). A prática do culto, dos ritos, o cuidado para não 

despertar a ira dos deuses e as tarefas para aplacá-la quando provocada, eram atividades 

essencialmente comunitárias, pois as consequências dos sacrilégios, do pecado, das heresias 

(supostamente) repercutiam sobre toda a comunidade (como se pensava) na forma de 

maldições, pestes, derrotas na guerra e toda a sorte de calamidades. Como a preocupação com 

o sagrado poderia ficar restrita à vida privada neste contexto? Por isso a atividade religiosa era 

uma tarefa essencialmente pública35. Em decorrência, as leis regulavam concomitantemente a 

vida sagrada e a vida profana, assim como as penas eram aplicadas para os crimes de ambas 

as naturezas. Não havia a cisão entre as duas esferas, como se tornou característicos nas 

sociedades cristãs. A esta unidade político-social-religiosa dá-se o nome de monismo 

(ADRAGÃO, 2002, p. 31). 

Esta identificação entre a religião e a política constituiu uma realidade universal antes 

da difusão do cristianismo. No Egito antigo, a desobediência ao rei-deus não era apenas um 

delito político, e sim também um distúrbio da ordem cósmica que poderia até afetar as cheias 

do Nilo (BERGER, 1985, p. 127). Em Roma36, Augusto (12 a.C.) incorpora à sua dignidade 

                                                
34 O Estado, como é compreendido hoje, é um conceito propriamente moderno (LEITE, 2014, p. 31). Portanto, o 
uso do termo aqui é genérico, no sentido de comunidade política. 
35 Rousseau já apontava esta característica do paganismo no capítulo sobre a religião civil na obra Do Contrato 
Social. 
36 Cf. Fábio Carvalho Leite (2014): “Em síntese, podemos apontar as seguintes características do paganismo 
romano que importam ao presente estudo pelo contraste com o cristianismo: (i) os deuses são seres sobre-
humanos, ou seja, sua superioridade é uma mera questão de grau (o que pode permitir, ainda que 
metaforicamente, a humanização de deuses e a divinização de seres humanos); (ii) não são criadores do mundo, 
antes fazem parte dele; (iii) há certa liberdade na escolha dos deuses a serem venerados e (iv) a crença a crença 
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imperial o título de Pontífice Máximo (ADRAGÃO, 2002, p. 33), o que trouxe muitos 

embaraços e perseguições37 aos cristãos nos três primeiros séculos, por se negarem a prestar 

sacrifícios ao Imperador, adorá-lo ou chamá-lo de Senhor (Kyrius)38, o que, normalmente, era 

considerado como deslealdade ao Império. Em Israel (do Velho Testamento), no período dos 

juízes, existia uma teocracia, cujo governo político era descentralizado e exercido 

temporariamente por líderes carismáticos escolhidas por Yahweh39; já no período da 

monarquia, o poder real era investido pela unção ministrada por um profeta ou sacerdote, e a 

política deveria se ajustar aos ditames legais e morais da Torah. O poder político estava 

diretamente vinculado ao divido. Yahweh instituía e destituía os reis. Apesar disso, as 

sementes do secularismo já estavam em Israel (Berger, 1985, 125). A religiosidade israelita 

era a religiosidade antiga mais aproximada da religiosidade moderna. Pois, além dos reis 

israelitas não serem deificados como nos Impérios Orientais (ADRAGÃO, 2002, p. 33), eles 

também não possuíam poderes plenos para a administração do sagrado40. A religião não 

estava a serviço do monarca, razão pela qual se tornou muito comum as autoridades políticas 

e até mesmo os sacerdotais serem acusadas e desafiadas pelos profetas de Yahweh41. O 

Antigo Testamento apresenta um Deus que está fora do cosmos. O Deus israelita é 

radicalmente transcendente e não se identifica com nenhum fenômeno natural ou humano. Ele 

                                                                                                                                                   
em determinados deuses não implica necessariamente a negação de outras divindades; (v) o sentimento dos 
pagãos com os deuses envolvia respeito e admiração, mas não amor propriamente, de modo que (vi) a devoção 
representa uma justiça para com os deuses a fim de induzi-los a cumprirem o que deles se espera e (vii) os ritos e 
cerimônias devem ser cumpridos em seus pormenores tal qual um pacto jurídico; (viii) não há qualquer 
preocupação, ao menos na religião, com ideias com ‘além’, ‘salvação’, ‘imortalidade da alma’ ou ‘vida depois da 
morte’. 
37 Rousseau atribui esta perseguição à distinção realizada pelo cristianismo entre a esfera política e o Reino de 
Deus, o que provocava a desconfiança dos pagãos de que eles não queriam respeitar as leis. 
38 Para maiores detalhes sobre esta perseguição contra os cristãos pelos romanos consultar: Eusébio De Cesaréia 
(1999), Kaufmann (2012) e González (2011, v. 1). 
39 Cf. BRIGHT, John. idem, p. 195. 
40 Vide a rejeição de Saul por não ter esperado Samuel para realizar o sacrifício, bem como Asa, um rei temente 
à Yahweh, mas que foi punido por ele com lepra por ter entrado no Templo. É importante considerar, contudo, as 
referências veterotestamentátias apontadas por Thomas Hobbes (2012, p. 379), demonstrando que existiram 
exemplos de administração real sobre questões de eclesiásticas.  
41 Um exemplo marcante disto eram as acusações realizadas por Elias contra Acab e o desafio que o profeta 
javista fez aos profetas de Baal. Na mesma esteira estão as acusações realizadas por Amós, que mesmo sendo 
originário do reino do sul, profetizava contra os reis e o pecado do povo do reino do norte, ou Jeremias, que 
atacou veementemente os sacerdotes e os falsos profetas do seu tempo. 
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não tem consortes, corte ou está integrado a qualquer tipo de panteão42. Esse Deus atua 

historicamente43, e não cosmicamente; desta forma ele demitologiza o mundo44. Yahweh é 

aquele que, em liberdade absoluta, se revela através dos seus feitos na história45. Nenhum 

outro grande livro religioso no mundo gira em torno da história como o Antigo Testamento.  

Esse Deus requer sacrifícios, mas não depende deles e, em consequência, é completamente 

imune a manipulações mágicas. A Lei Torah, que regula todas as instâncias da vida, ao 

contrário dos povos vizinhos, foi “entregue historicamente”46 para Moisés, e deveria ser 

cumprida como requisito fundamental para a continuidade da aliança, pois Yahweh estava 

livre para abandonar o seu povo se a aliança fosse quebrada. O vínculo de Yahweh com Israel 

não era cósmico, era pactual. Isto favoreceu a racionalização ética no Antigo Testamento, não 

sem dificuldades. Pois a realidade cosmificada, na qual os deuses eram naturalmente 

vinculados à nação e na qual a ira deles era aplacada com a mera realização correta de rituais, 

provocava uma sensação de segurança muito maior, o que, com frequência, cativou os 

israelitas para a idolatria dos deuses cananeus. Em resumo, a religiosidade israelita se 

diferencia dos povos vizinhos pela “transcendentalização, historicização e racionalização da 

ética” (BERGER, 1985, p. 125-133)47. 

                                                
42 Cf. WOLFF, Hans Walter. Bíblia, Antigo Testamento: introdução aos escritos e aos métodos de estudo. 3ª ed., 
São Paulo: Editora Teológica, 2003. p. 21:  “O Deus testemunhado por Israel tira o mundo da ordem das 
divindades e preserva os homens de todas as épocas da divinização da realidade mundana” 
43Cf BRIGHT, John. História de Israel. São Paulo: Paulus. 2003. p. 202, “o poder de Yahweh não era 
primariamente associado aos acontecimentos previsíveis da natureza, mas a acontecimentos históricos 
imprevisíveis.” 
44 Idem, p. 25: “... ele é o único que, através do seu testemunho, torna não só possível mas necessário falar 
responsavelmente de Deus, em um mundo por ele desmitizado”. Cf BRIGHT, John. Idem, p. 201 e 202: “Os 
paganismo antigos eram religiões naturais, e seus deuses eram geralmente identificados com os corpos celestes 
ou com as forças e funções da natureza (...) da qual depende a vida da sociedade terrena. (...) Yahweh, pelo 
contrário, era um Deus de natureza totalmente diversa. Ele não era identificado com nenhuma força natural, nem 
localizado em pontos algum do céu ou da Terra. (...) Yahweh tinha poder sobre toda a natureza, porém nenhum 
aspecto dele era mais característico do que outro. Na religião de Israel, apesar de ser uma coisa sem vida, a 
natureza era destituída de personalidade e ‘desmistificada’”. 
45 Cf. WOLFF. idem, p. 30 
46CfCf BRIGHT, John. Idem, p. 202, “A religião de Israel, fundamentada assim em acontecimentos históricos, 
foi a única do mundo antigo que teve um senso profundo do propósito divino na história”. 
47 Berger confessa explicitamente ser profundamente devedor de Weber nas suas conclusões sobre a 
religiosidade israelita. Portanto, apesar Berger ser o referencial teórico do tema da secularização ora apresentado, 
Roberto de Almeida Gallego em sua dissertação desenvolveu ideias muito semelhantes utilizando como 
referencial tão somente Max Weber. 
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O cristianismo herdou estas características do judaísmo e as aprofundou, tanto por 

fatores endógenos quanto por fatores exógenos à sua constituição. Da perspectiva interna, 

várias declarações de Jesus ratificam a transcendência de Deus e a radicaliza, na medida em 

que retira, igualmente, a adoração48 e o Reino de Deus deste mundo. Quando indagado pelos 

doutores da lei e pelas autoridades sacerdotais do seu tempo sobre a licitude de pagar tributos 

a Cesar, Jesus pronunciou a célebre frase: “Dai, pois, a César o que é de Cesar e a Deus, o 

que é de Deus.”49. O potencial revolucionário destas palavras certamente não foi 

compreendido pelos seus interlocutores. Para Jesus, se submeter à César, um Imperador 

gentio que oprimia os súditos de Yahweh, não era reconhecer a capitulação do Reino de Deus. 

Jesus advoga explicitamente a existência de duas esferas autônomas e não reciprocamente 

excludentes. Essa, portanto, é a diferença que faz a mesma crença na transcendência de Deus 

ser traduzida em monismo para Israel, cujo Reino de Deus é terreno, e em dualismo para o 

cristianismo. O messias cristãos implementa um reino, mas este reino não é deste mundo. 

Em outra ocasião, Jesus estava sendo indagado por Pilatos sobre as acusações que os 

principais dos sacerdotes lhe imputavam, mais especificamente se ele era realmente o rei dos 

judeus. Naturalmente, caso a resposta fosse positiva, ele estaria confessando ser líder de uma 

rebelião, já que o Imperador exercia diretamente o governo sobre a província da Judéia 

através do seu Procurador (Pilatos). Se negasse, perderia o prestígio juntos aos seus 

seguidores, uma vez que pensavam que ele realmente era o Cristo (palavra grega para 

Messias, o ungido, o Rei segundo a genealogia de Davi). A resposta dada nega suas 

pretensões políticas revolucionárias, mas não nega o seu messianato. Disse Jesus: “O meu 

reino não é deste mundo; se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para 

que eu não fosse entregue aos judeus; mas agora o meu reino não é daqui.”50 Em outro 

momento diz: “Vós sois de baixo, eu sou de cima; vós sois deste mundo, eu não sou deste 

mundo”51. Ou seja, existem duas instâncias de poder, uma temporal e secular, e outra eterna e 

sobrenatural. O seu reino pertence à segunda. O poder superior não anula ou invalida o poder 

inferior, até que chegue o momento do deslinde escatológico final, momento no qual a 

unidade cósmica será reestabelecida. Conforme propõe George Ladd52, o Reino de Deus 

                                                
48Jo 4.19-24:  
49 Esta passagem se encontra repetida nos evangelhos de Mateus 22.21, Mc 12.17 e Lc 20.25. 
50Jo 18.36 
51Jo 8.23 
52 Teoria da sobreposição dos dois reinos de George Ladd. 
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inaugurado por Cristo coexiste e se justapõe ao reino autônomo deste mundo. Ele já chegou 

(em outra esfera, mas com efeitos diretos sobre os seus súditos que estão peregrinando neste 

mundo), ao mesmo tempo em que é vindouro53 (real, pleno, escatológico), por isso ensina os 

seus discípulos a pedir em suas orações: “venha a nós o teu Reino”54, ao mesmo tempo em 

que proclama: “É chegado o Reino de Deus”. Com estas palavras Jesus não apenas aprofunda 

a noção de transcendência de Deus, ele também retira temporariamente do plano político 

deste século o Reino de Deus prometido no Velho Testamento.  

A filiação ao reinado transcendente de Deus, porém, não retira a responsabilidade do 

cristão no mundo. O “dai a César o que é de César” permanece. O cristão precisa viver de 

maneira virtuosa, não se tornando um estorvo para a sociedade. O cristão deveria viver de 

maneira digna da sua vocação55, respeitando as leis e a hierarquia social de sua época, sendo 

bons cidadãos. O cristão não poderia ser um criminoso, um sociopata ou um agente de 

desordem social56. Paulo reconhece esta dimensão cidadã da vida cristã, motivo pelo qual 

recomenda aos cristãos que habitavam em Roma: 

“Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há 
autoridade que não venha de Deus; e as autoridades que há foram 
ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à 
ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. 
Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. 
Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. 
Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, 
pois não traz debalde a espada; porque é ministro de Deus e vingador para 
castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não 
somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também 
pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto 

                                                
53 “O filho do homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos e, recompensará cada um conforme os seus atos” 
(Mt 16.27). 
54 Thomas Hobbes (2012, p. 390) faz uma excelente exposição sobre a transcendência do Reino de Deus. Seu 
objetivo é afastar a armadilha da invocação da dignidade real do clero, sob o argumento da herança apostólica do 
reinado (terreno) de Cristo. 
55 Esse aspecto da teologia de Paulo, a vocação do cristão, foi muito valorizado pela teologia protestante, no 
sentido de que o cristão deveria ser o melhor cidadão possível nesse mundo, o que inclui uma dedicação ascética 
à sua carreira profissional. Este conceito de vocação foi determinante para a rejeição dos reformadores ao 
isolamento social do monasticismo. Max Weber identificou no conceito de vocação uma das causas para o 
desenvolvimento do espírito do capitalismo. 
56 Esta advertência está explícita em II Ts2. 
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mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a 
quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra.” 

As “autoridades” neste excerto são as autoridades civis, e não as “espirituais”, como 

acontece em outras passagens bíblicas escritas por Paulo. E o fato delas não serem autoridades 

“espirituais” não significa que elas podem ser menosprezadas ou desrespeitadas, já que 

também foram constituídas por Deus, mesmo não sendo cristãos. Paulo segue a tradição do 

Antigo Testamento, segundo o qual Deus constitui os governantes57, como em Is 45.158, Jr 

25.959 e Dn 4.3260, como também na escolha de Moisés e Josué como líderes do povo hebreu 

rumo à terra de Canaã, e de Saul e Davi como reis de Israel. 

Em continuidade, Paulo exorta que “os filhos obedecerão aos pais em todas as coisas, 

porque isso agrada ao Senhor” (Cl 3.20); “os servos obedecerão a seus senhores de acordo 

com a carne, não trabalhando apenas quando vigiados, para lhes agradar, mas, sim, com 

simplicidade de corção, por temer a Deus” (Cl 3.22); e que Tito “lembre aos homens que se 

sujeitem aos príncipes e poderes e obedeçam aos magistrados” (Tt 3.1). Na mesma linha 

Pedro orienta: “Submetei-vos a todas as ordens dos homens, por amor a Deus, seja ao rei, 

como soberano, seja aos governadores, como quem é enviado pelo rei para castigar os 

                                                
57 Conforme veremos a diante, essa legitimação divina da autoridade civil será amplamente reivindicada pela 
Igreja Católica durante a segunda metade da Idade Média e na Era Moderna, para reforçar a sua autoridade sobre 
os reis, já que reivindicava ser a representante de Deus na Terra. Do outro lado da mesma moeda estão aqueles 
que, sob uma perspectiva anticlericalista ou regalista, como Bodin (conforme veremos) e os teóricos do Direito 
Divino dos Reis, defendem que esta autoridade é outorgada diretamente de Deus aos reis, sem necessitar da 
intermediação da Igreja. Ambos os lados, porém, têm em comum a ideia de que a autoridade se origina em Deus. 
Hobbes, porém, irá inovar completamente esta perspectiva. Para o teórico absolutista inglês esta legitimação 
ocorre a posteriori. O soberano, eleito pelo pacto social, é constituído por Deus senhor absoluto do seu reino, 
inclusive sobre a própria religião. 
58 Nesta passagem bíblica Yahweh se apresenta como aquele que constituiu Ciro com imperador: “Assim diz o 
SENHOR ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face; eu 
soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão.”. 
59 Novamente Yahweh se apresente como aquele que constituiu Nabucodonosor sobre o Império Babilônico: “eis 
que eu enviarei, e tomarei a todas as gerações do Norte, diz o SENHOR, como também a Nabucodonosor, rei da 
Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, 
e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos.”. 
60 Mais uma vez Yahweh se coloca como aquele que constitui os reis da Terra: “E serás tirado dentre os homens, 
e a tua morada será com os animais do campo; far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão sete tempos 
sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer.”. 
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malfeitores e recompensar os que praticam o bem, pois essa é a vontade de Deus” (I Pe 

2.13ss). Para ambos não importa se as autoridades são cristãs ou não61. 

Paulo não está enfrentando um contexto de uso arbitrário ou ilegal do poder. Nero já 

era o imperador no momento em que a carta foi escrita, mais ainda não havia empreendido a 

famigerada perseguição contra os cristãos, pela qual se tornou notável, pois ainda estava sob a 

influência benevolente de Sêneca e Burrus62. Os magistrados romanos na data da edição da 

carta, portanto, eram muito mais instrumentos de proteção contra a perseguição judaica63 e 

pagã64 do que inimigos do cristianismo. 

Jesus também fez uma declaração semelhante a de Paulo no tocante à origem da 

autoridade. Quando ele estava em silêncio diante do interrogatório de Pilatos, o procurador 

romano advertiu-lhe que detinha o poder de vida e de morte sobre ele, pelo que foi respondido 

da seguinte maneira: “Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado”65. 

Jesus não estava dizendo que o exercício daquele poder estava sendo legítimo pelo simples 

fato de derivar de Deus. O próprio Jesus foi altamente subversivo quando invadiu o templo e 

expulsou os cambistas e comerciantes. Aqueles homens de negócio estavam no Templo a 

serviço da elite sacerdotal da época, que governavam o Templo. Jesus sabia disso e mesmo 

assim não hesitou em expulsá-los. Paulo quando afirma para as Igrejas de Corinto e de Éfeso 

que há um só Senhor (I Co 8.6, I Co 12.3, Ef 4.5), Jesus, ele está nitidamente afrontando a 

reivindicação de Cesar de ser chamado de Senhor. 

Mas o Reino de Deus, conforme a exposição do Novo Testamento, só assumirá feições 

políticas no plano escatológico vindouro. Os seus combates são travados no plano espiritual. 

Por exemplo, na carta da Paulo aos Efésios é dito que “não temos que lutar contra a carne e o 

sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas 

deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais”66. Já na carta 

para a comunidade cristã de Corinto ele reafirmou que “as armas da nossa milícia não são 

                                                
61Textos extraído d’O Leviatã (HOBBES, 2012, p. 394). 
62 KEENER, Craig S., 1960. Comentário Bíblico Atos. Belo Horizonte: Ed. Atos, 2004. P. 458 e 459. 
63Ex: At 21.32 
64Ex: At 19 
65 João 19:11 
66 Efésios 6.12 
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carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas”67. Quando Pedro cortou 

com uma espada a orelha do servo do sumo-sacerdote no episódio da prisão de Jesus, o 

Mestre o repreendeu taxativamente, dizendo: “Embainha a tua espada; porque todos os que 

lançarem mão da espada, à espada morrerão.”68. Em outra passagem bíblica, citada por 

Voltaire ao falar sobre o espírito tolerante de Jesus (2000, p. 87), o Mestre repreende os seus 

discípulos Tiago e João que, a exemplo de Elias, desejavam que descesse fogo do céu para 

consumir os samaritanos que lhes deram abrigo, reafirmando o caráter pacifista e tolerante do 

seu ministério.  

Estas afirmações bíblicas serão interpretadas de várias maneiras durantes séculos pela 

cristandade. Mas durante a Idade Média e na Era Moderna até Concílio do Vaticano II, 

prevaleceu no catolicismo, o gelasianismo e a libertas ecclesiae, sempre tendo no horizonte o 

corpus Christianum (estes conceitos serão esclarecidos no próximo subcapítulo). Thomas 

Hobbes, Bodin, Bossuet e tantos outros defenderam a autoridades dos deuses com base nestes 

preceitos bíblicos. Neste sentido ela foi essencialmente conservadora. 

Para Lutero “o mundo não deve ser governado por nenhuma ideologia religiosa” 

(LINDBERG, 2001, p. 201). Segundo o monge alemão, a relação da Igreja com o Estado deve 

ser parametrizada pela doutrina dos dois reinos ou dos dois domínios. Não se trata do atual 

conceito de separação insculpido no art. 19, I da CRFB/88. Ambos os domínios foram criados 

por Deus e sujeitam-se à sua vontade, mas o Estado está sob a lei e exerce a função civil, já a 

Igreja está sob o evangelho. A ordem civil se destina a restringir as práticas mais perversas e 

extremas do pecado, e o seu regente não precisa ser cristão. O governante não tem autoridade 

sobre a Igreja, mas os cristãos, como continuam sendo pecadores, estão sujeitos às leis do 

Estado. Lutero se opôs contra a criação de teocracias e a imposição da religião verdadeira 

pelo braço armado do Estado, bem como a utilização da religião como instrumento do 

governo civil (González, 2004, p. 68 e 69). No episódio da formação da União de Esmalcalda 

(1531) ele foi muito reticente em concordar com a resistência armada, em consonância com 

posições anteriores adotadas diante de Karlstadt, Müntzer e Zwínglio. Porém, persuadido, 

manifestou a sua aprovação ao direito de defesa contra o ataque de Carlos V (LINDBERG, 

2001, p. 287), mas ficou bem claro no episódio que ele não mudara de posicionamento em 

relação à utilização do braço civil para impor a fé. No episódio dos anabatistas ele só 
                                                
67 II Co 10.4 
68 Mateus 26.52 e Jo 18.11 
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manifestou apoio à repressão (moderada – segundo ele propôs) porque abominava a rebelião, 

considerava-a parte do movimento subversivo e porque considerava ilegítimo o uso político 

da religião (LINDBERG, 2001, p. 200-202). 

Calvino não se interessou em desenvolver uma teoria sobre a separação entre Estado e 

religião, não obstante na prática tenha empregado um esforço constante em busca de maior 

autonomia das autoridades eclesiásticas em relação à autoridade civil em Genebra. Para o 

escritor das Institutas o governo possuía jurisdição sobre a vida exterior e a igreja sobre a vida 

interior das pessoas. No tocante a obediência às autoridades arbitrárias e irresponsáveis, 

Calvino salienta que é dever do cristão ainda assim obedecê-las, com duas exceções: 1. Os 

magistrados menores deveriam advertir o tirano; 2. Um cristão deve recursar-se a obedecer 

qualquer lei civil ou ordem contrária à lei de Deus. Desta forma, o Estado tem poder para 

impor a pena de morte, cobrar impostos e travar guerras justas e necessárias69. 

Conforme muito bem concluiu John Locke na sua Carta acerca da tolerância, 

utilizando-se de argumentos bíblicos, se fosse da vontade de Deus que a conversão dos infiéis 

se desse pelo emprego da força e se o cego e o obstinado tivessem que ser lembrados de seus 

erros por soldados armados, seria mais fácil Deus utilizar o exército das legiões celestiais. 

Como lembra Michael Walzer (2003, p. 335), quando Locke afirma que “ninguém pode 

ajustar a sua fé aos ditames de outrem”, ele está apenas repetindo a declaração de Agostinho 

citada por Lutero: “Ninguém pode, nem deve ser obrigado a crer”. 

Com relação aos fatores exógenos, a história inicial do cristianismo foi primordial. A 

religião cristã surgiu como uma facção do judaísmo e, inicialmente, desfrutou da mesma 

liberdade de culto concedida aos judeus por Julio César70. Contudo, logo se espalhou pelo 

mundo romano sem, no entanto, estabelecer uma pátria ou vincular-se a um povo específico. 

                                                
69 Contudo, na prática, a Igreja Reformada de Genebra (sob a autoridade de Calvino) funcionou como um setor 
do Estado, impondo uma moralidade rígida para a sociedade. Alguns historiadores chegaram a chamar o regime 
imposto por Calvino de “bibliocracia” (LINDBERG, 2001, p. 312-324). Apesar das posições doutrinárias de 
Lutero e Calvino, o protestantismo nasceu associado ao Estado e assim continuou por longo tempo. A associação 
Estado-igreja permaneceu mais como o resultado de uma imaturidade histórica do que de uma doutrina 
dominante. 
70 Os judeus receberam vários privilégios de Júlio César, dentre os quais a liberdade de culto e a possibilidade de 
cobrar o imposto do Templo. Cf. REICKE, Bo Ivar. História do Tempo do Novo Testamento. São Paulo/SP: 
Paulus. 1996, p. 108. Quando o cristianismo surgiu, ele era uma facção do judaísmo, motivo pelo qual desfrutava 
da mesma liberdade de culto. Porém, estava sujeito à perseguição judaica. Com o distanciamento do judaísmo, 
os cristãos perderam este privilégio.  
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Logo se desvinculou do judaísmo e de sua base territorial, Jerusalém, cidade na qual a 

comunidade surgiu. A destruição da cidade pelos romanos em 70 d.c. certamente contribuiu 

para isso. Depois da série de perseguições perpetradas por Nero, o cristianismo, que já estava 

se tornando uma religião universal, ou seja, com vasta propagação e sem vínculos étnico-

territoriais, precisou aprender a sobreviver isolado num mundo politeísta monista, cuja lógica 

cosmológica era incompatível com a crença em um único Deus transcendente71, que não 

participa do kósmos (por isso eram acusados de serem ateus). Portanto, a falta de liberdade 

ampla para exercitar ostensivamente a fé cristã e a ausência de uma base nacional para 

enraizá-la na tradição de um povo específico, somados aos aspectos peculiares da doutrina 

cristã, notadamente a transcendência de Deus e a desvinculação geográfica do local de culto, 

tornaram a autonomia das esferas religiosa e política uma característica diferenciada do 

cristianismo primitivo. 

O cristianismo, porém, logo que foi reconhecido como religião tolerada pelo Império 

Romano (325) passou a sofre muitas interferências pagãs, entre as quais o intervencionismo 

cesaropapista dos Imperadores. Constantino durante toda a sua vida continuou se 

considerando o Pontifex Maximus, o responsável por assegurar que as divindades (incluindo 

agora o Deus cristão) fossem adoradas da maneira correta. De acordo com a cosmologia 

antiga, conforme já exposto, os equívocos no culto aos deuses ocasionavam o caos, o castigo. 

Essa cosmovisão conduziu os Imperadores que lhe sucederam a gastar grandes somas 

financeiras com a construção de templos, com sacrifícios, com a subvenção de sacerdotes, 

com o combate aos hereges e a unificação da doutrina (ortodoxia), etc. Não se tratava somente 

de manter a pax romana. Com a paganização do cristianismo após a sua assimilação pelo 

Império, práticas como o intervencionismo imperial nas questões de fé se tornaram 

frequentes, como na convocação do Concílio de Nicéia por Constantino. Porém, na sociedade 

cristã nunca deixou de existir uma distinção entre poder político e Igreja. O dualismo cristão é 

uma novidade na história comparada das religiões. A relativa autonomia do clero romano não 

possui precedentes. “A Igreja cristã constituiu um caso incomum de especialização 

institucional de religião” (BERGER, 1985, p. 136). Como aponta Machado (1996, p. 20): 

São exatamente estas ênfases do cristianismo primitivo na consciência 
individual, na distinção entre os domínios político e religioso e na 

                                                
71 Segundo Berger (1985, p. 136), foi por este motivo, e não simplesmente porque se negavam a sacrificar ou 
adorar o Imperador, que os cristãos eram chamados de ateus. 
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independência das comunidades cristãs perante as autoridades públicas que 
permitem afirmar, parafraseando Minnerath, que a liberdade religiosa, 
enquanto espaço de autonomia da pessoa e das comunidades religiosas 
perante o Estado e na sociedade, tem um fundamento na mais autêntica 
tradição cristã. 

Estas características endógenas e exógenas do cristianismo são fundamentais para a 

compreensão de dois fenômenos sociais modernos centrais neste trabalho, a laicidade e a 

secularização, que serão analisados no decorrer do trabalho. 

Porém, antes de avançar, é importante relembrar a crítica que Fábio Carvalho Leite 

(2014) faz à ideia de que a liberdade de religião surgiu com a emergência do cristianismo. 

Certamente os primeiros cristãos não possuíam um conceito teórico determinado e denso de 

religio observado na era moderna, o que impossibilitava, ipso facto, a construção do conceito 

de “liberdade de religião”, tal qual verificado no constitucionalismo liberal. Com base nessa 

premissa o professor da PUC/RJ rechaça a abordagem de Paulo Adragão (2002), segundo o 

qual a liberdade de religião seria uma novidade cristã, porque fundada em princípios bíblicos. 

Para Fábio Leite (2014, p. 36), não é correta “Esta abordagem doutrinária a respeito da 

liberdade religiosa, que, associando religião a cristianismo, confunde gênero com espécie”. 

Por isso se dedica a expor e contrapor “as raízes cristãs da liberdade religiosa moderna” às 

“raízes modernas da liberdade religiosa cristã”. 

Fábio Leite está correto na sua crítica à Adragão, mas não expressou o ponto criticável 

do pensamento de Adragão com precisão. Para Adragão as referências do Novo Testamento 

fundamentaram a autonomia da Igreja em face do Estado (correto!), e a luta da Igreja contra o 

intervencionismo regalista (libertas ecclesiae), esta sim, seria a causa principal para a 

formação do conceito de liberdade religiosa. Logo, os textos bíblicos são fontes indiretas 

desta liberdade, pois a fonte direta é a luta da Igreja. Neste sentido, portanto, a liberdade da 

Igreja Cristã contra o Estado72. A consequência prática desta conclusão é a de que o Estado 

não pode interferir na Igreja, mas a Igreja, quando estiver em debate a defesa de valores 

cristãos, que, por óbvio, possui necessariamente uma expressão social, pode exercer 

influência (política, nas democracias modernas) sobre o Estado. O autor português também 

faz questão de enfatizar que, além dos textos bíblicos, o dualismo cristão, o regime de 

                                                
72 Esta compreensão da liberdade de religião também está presente em Joseph Ratzinger, conforme 
demonstraremos alhures. 
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concordatas e o Concílio do Vaticano II foram extremamente importantes, ao lado da libertas 

ecclesiae, para a liberdade religiosa.  

Com efeito, todas as peculiaridades da religião cristã (bíblico-teológicas) contribuíram 

de forma imprescindível para o desenvolvimento da liberdade de religião, da modernidade, da 

secularização e da laicidade. Não porque o “dai a César o que de César e dai a Deus o que é 

de Deus” fosse uma ideia que, por si só, seria suficiente para orientar a história na direção que 

ela tomou73, e estes institutos (liberdade de religião e laicidade) e fenômenos (modernidade e 

secularização) decorressem inexoravelmente do cristianismo. Melhor do que falar em 

causalidade é falar em afinidade seletiva74, tão qual concebida por Max Weber na A ética 

protestante e o espírito do capitalismo (2013). Toda a nossa ênfase na exposição dos 

versículos bíblicos e na história do cristianismo tem esta premissa como pressuposto. 

1.3. Estado, Igreja e crise: o cristianismo na Europa e as Guerras Religiosas 

Antes da Era Moderna todas as sociedades conhecidas eram essencialmente religiosas, 

inclusive a europeia. O Cristianismo Romano perdurou como a religião hegemônica do 

Ocidente durante toda a Idade Média75, ou seja, pelo período aproximado de um Milênio. A 

cosmovisão cristã foi a lente pela qual o europeu medieval interpretou os fenômenos sociais, 

naturais e existenciais durante este período. A política, a “ciência”, a educação, a família, a 

economia, o trabalho, etc, tudo estava impregnado pela omnipresença da religiosidade cristã e 

a sua forma (predominantemente aristotélico-tomista, na Baixa Idade Média) de conceber o 

                                                
73 Cf. Leite (2014, p. 53), é comum referir-se a esta expressão para distinguir o cristianismo de outras religiões, 
afastando-o da confusão de esferas. “A mensagem cristã é, de fato, inovadora ao afirmar que há diferença entre 
estes espaços (temporal e espiritual, político e religioso), mas é vaga, ou , no mínimo imprecisa por não 
identifica-las – e, portanto, não menos confusa: dois milênios passaram-se e ainda não se sabe ao certo que 
exatamente é de quem”. Desta forma, seria fundamental reconhecer, ao menos, a insuficiência de tal premissa. 
Concordamos com o professor carioca, mas mantendo em perspectiva o conceito de afinidade seletiva, e não 
apenas em razão da “insuficiência” ou inexatidão das premissas bíblicas. 
74 Conforme esclarece Michael Löwy (2000): “O argumento principal de A ética protestante e o espírito do 
capitalismo de Max Weber não é tanto (como se diz com frequência) que a religião é o fator causal do 
desenvolvimento econômico, mas sim que existe, entre certas formas religiosas e o estilo de vida capitalista, um 
relacionamento de afinidade seletiva [Wwahlverwandtschafit]. Weber não define o que ele quer dizer 
exatamente com esse termo, mas podemos deduzir por seus escritos que ele se refere a um relacionamento de 
atração mútua e de mútuo reforço, que, em certos casos, leva a uma espécie de simbiose cultural.” 
75 É amplamente debatido o período abrangido pelo que convencionou-se chamar Idade Média. Para fins deste 
trabalho será acolhido o período de 604 à 1517, conforme proposta por RaymundKottje (KAUFMANN et al., 
2012, p. 182) 
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mundo. A teodiceia cristã76 justificava as catástrofes naturais, sociais e individuais; a moral 

cristã orientava as relações sociais e as leis; a teologia cristã medieva77 emprestava a sua 

ordem de significados para a compreensão significativa da vida e do mundo, e a Igreja Cristã 

emprestava legitimidade ao poder secular. 

Após a queda do Império Romano Ocidental o mundo greco-romano retrocedeu nas 

suas diversas conquistas civilizatórias. Aos conquistadores, sucessores da velha aristocracia 

romana, as terras e o poder político; à Igreja, única instituição integralmente assimilada pelos 

vencedores, sucessora cultural da civilização que sucumbiu, o papel de eixo gravitacional 

moral e espiritual de um mundo órfão do seu império e de seu imperador. A fragmentação 

política e a centralidade da cultura e da religião nas mãos da Igreja caracterizaram o 

feudalismo. Nele a tradição sobrepõe-se à razão, a descentralização do poder político ofusca o 

governo central e não existe mobilidade social; o nascimento determina o destino. 

Do ponto de vista político-hierárquico-religioso a Idade Média ficou marcada pela 

ampliação do poder temporal do papado. Após o fim do Império Romano com a derrota 

imposta pelo general germânico Odoacro, em 476 d.C., o bispo de Roma, precisou adjudicar 

funções seculares, jurisdicionais, militares, administrativas, dentre outras, contribuindo desde 

aqueles primeiros momentos de vacância do poder imperial ocidental para a consolidação do 

papado como força política. Mesmo antes da deposição do Imperador, no episódio da invasão 

dos hunos (452) e dos vândalos (455) competiu a Leão, O Grande, a tarefa fazer a diplomacia 

com os líderes bárbaros, bem como atuar na administração urbana para mitigar os efeitos da 

devastação. Este mesmo Leão I, porém, não teve a supremacia do seu bispado reconhecida 

por outras regiões da cristandade, muito embora seja o primeiro a reivindica-la 

peremptoriamente. A influência do bispo de Roma só começou a se expandir efetivamente no 

pontificado de Gregório, O Grande, que além de ser um ardoroso defensor da ortodoxia, 

dedicado reformado da Igreja e hábil estadista no que concerne à administração dos interesses 

                                                
76 Tomada aqui no mesmo sentido de Berger (1985) 
77 A teologia da Idade Média foi marcada pelo posicionamento oficial da Igreja contra a iconoclastia, pelo 
importante debate sobre o papel da lógica e da (inerente) racionalidade na teologia77, pela importância atribuída 
ao método (especialmente o aristotélico) no estudo teológico, pela excessiva sistematização e precisão 
conceitual, pelo desenvolvimento da teologia dos sacramentos, do purgatório e do papel de Maria no plano da 
salvação. A fase áurea da teologia medieval foi o escolasticismo77, especialmente o tomismo e sua derrocada foi 
representada pelo nominalismo de Guilherme de Ockham, o humanismo e, por fim a reforma protestante. 
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da população romana, também foi, talvez, o mais importante propagandista da superstição 

medieval, em boa parte causada pela sua má interpretação dos escritos de Agostinho. 

A relação entre os bispos de Roma e o Imperador de Constantinopla sempre foram 

conturbadas, variando conforme a situação histórica. Numa destas circunstâncias de 

aproximação, o Imperador Focas atribuiu o título de “bispo universal” ao bispo de Roma 

Bonifácio III, precedente este que foi invocado inúmeras vezes nas gerações posteriores para 

reafirmar a primazia do bispado romano sobre toda a cristandade. Ocorreu que Focas estava 

aborrecido com o Patriarca de Constantinopla, o qual denomina-se “bispo universal”. Esta foi 

a forma utilizada para retalhá-lo. Outro ponto de destaque na relação entre o Imperador 

Bizantino e o Patriarca Romano era que a nomeação do Papa era condicionada a ratificação 

do Imperador para ser válida. Esta prática só teve fim quando os mulçumanos conquistaram 

algumas das províncias mais importantes do império e da costa sul do Mediterrâneo, 

dissolvendo a sua influência sobre a Itália (GONZÁLEZ, 2011, v. 1, p. 262 a 275). Como 

sucintamente demonstrado, nem mesmo a primazia eclesiástica do bispo de Roma sobre a 

Igreja Ocidental estava consolidada no início da Idade Média. No âmbito político a influência 

internacional dele era ainda menor, porém crescente. 

É neste contexto de reivindicação de autoridade que Gelásio I advogou a doutrina das 

duas espadas (494) na Epístola Duo Sunt, destinada ao Imperador de Constantinopla com o 

propósito explícito de inverter a tendência oriental cesaropapista. Para o Papa Gelásio I, 

existiam dois poderes independentes que governavam o Mundo, a “sagrada autoridade dos 

pontífices” e o “poder real”, ambos de origem divina, e que deveria existir um respeito 

recíproco entre ambos no que concerne às suas competências, deixando claro que existiam 

circunstâncias em que a potestas, dos imperadores, deveria se sujeitar à auctoritas, da Igreja 

(MATOS, p. 4; MACHADO, 1996, p. 26), isto é, “dá-se uma submissão pessoal dos titulares 

de um poder ao outro, quanto às funções próprias daquele” (ADRAGÃO, 2002, p. 41). 

Durante a Era Medieval o gelasioanismo foi interpretado de diversas maneiras, se alternado 

no tempo o primado de um poder sobre o outro. Mas o que se tornou uma constante no 

ocidente (no oriente o cesaropapismo continuou vigorando) foi a “a sobreposição dos 

discursos político e religiosos” (MACHADO, 1996, p. 27). A universalidade da fé cristã78 e a 

                                                
78 Na teologia, especialmente na eclesiologia, o posicionamento agressivo adotado por Agostinho de Hipona no 
episódio da cisão donatista e suas formulações de que não havia salvação fora da Igreja, que não haveria 
liberdade contra a verdade e que o castigo da espada temporal poderia produzir frutos de arrependimento nos 
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integração instável e holística entre ela e o poder político79 colocaram a disposição da 

ortodoxia romana a espada temporal. Da mesma forma, a expansão dos domínios políticos do 

ocidente, como o Império Carolíngio, o Sacro Império Germânico e as Cruzada, 

representavam também a expansão do cristianismo. Com efeito, é assim que o 

fundamentalismo islâmico (do início do século XXI) ainda interpreta a intervenção ocidental 

no Oriente, como uma renovação das Cruzadas (BOFF, 2002). 

Nesta tensa relação, os Papas utilizavam-se do precedente da coroação de Carlos 

Magno, de Otto I e de outros soberanos para reafirmar que os imperadores recebiam as suas 

coroas de Santa Sé. Lado outro, alguns imperadores reclamavam a prerrogativa de interferir 

na eleição dos papas e de aprovar aqueles que eram eleitos para os principais cargos 

eclesiásticos em seus territórios. Esta tensa relação pendeu, contudo, favoravelmente ao 

papado em seu período áureo, entre os séculos XI e XIII.  Prevaleceu neste período a tese de 

que o Papa não recebera apenas o poder espiritual de Pedro (o Poder das Chaves), mas 

também a dignidade imperial de César, através da doação (forjado) que Constantino fez à 

Igreja (MACHADO, 1996, p. 28; MATOS, p. 4). O papa convocava cruzadas, excomungava 

reis80, organizava golpes, se envolvia em guerras, dentre outras práticas típicas de políticos 

seculares81. 

                                                                                                                                                   
separatistas tornou-se o paradigma do discurso católico exclusivista na Idade Média. Com efeito, o IV Concílio 
de Latrão (1215) prescreveu no Canon I que: "...Há apenas uma Igreja universal dos fiéis, fora da qual 
absolutamente ninguém é salvo...". E no Canon III que: "Nós excomungamos e anatematizamos toda heresia 
erguida contra a santa, ortodoxa e Católica fé sobre a qual nós, acima, explanamos...". E o Concílio de Florença 
(1438-1445) consignou: "Firmemente crê, professa e predica que ninguém que não esteja dentro da Igreja 
Católica, não somente os pagãos, mas também, judeus, os hereges e os cismáticos, não poderão participar da 
vida eterna ...”. 
79 Segundo MATOS (s.d., p. 4), “Foi isto o que veio a ser chamado de corpus christianum: a ideia de que a igreja 
e o estado, conquanto em princípio sociedades distintas, estavam unidas em uma só comunidade.”. 
80 Ato que, na época, tinha um papel político muito grande, já que desobrigava os súditos cristãos de obedecê-lo. 
81 Esta reivindicação/utilização do poder político por parte da religião, que soa tão absurda nos dias hodiernos, 
não pode induzir à armadilha de pensar que a Idade Média foi um período de obscurantismo monolítico, de 
tirania clerical e pura superstição religiosa. Esta falsa noção sobre o período foi legada pelos renascentistas, 
inicialmente com Francesco Petrarca (1304-74), através de quem pela primeira vez a denominação 
mediumaevum surge na literatura em referência ao período, o que foi reforçado pelos primeiros protestantes. 
Com efeito, a baixa Idade Média teve uma produção filosófica, literária e artística muito pequena em função da 
fragmentação cultural decorrente das diversas invasões bárbaras ao Império Romano Ocidental. Mas considerar 
um período de aproximadamente mil anos um hiato cultural entre o helenismo e o renascimento, especialmente 
no tocante à Baixa Idade Média, é uma noção amplamente rechaçada pela historiografia atual. A redescoberta e 
reafirmação das virtudes do período até mesmo despertou um imaginário idílico de retorno nos românticos e nos 
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Para Jónatas Machado (1996, p. 35) esta primazia do discurso teológico em todos os 

domínios da vida comunitária, segundo a concepção de que a Igreja Católica corporifica a 

verdade objetiva (revelação), pode ser sintetizado no conceito de libertas ecclesiae82. Não se 

trata aqui de uma liberdade de religião, mas na liberdade alcançada pelo conhecimento da 

verdade objetiva portada pela Igreja. Assim, como não pode existir liberdade contra a 

verdade, tudo que se opõe a esta “verdadeira” liberdade deve ser eliminado ou, quando este 

combate se mostrar inviável, deve ser no máximo tolerado. Por isso, este especialista 

português propõe, com esteio em John Rawls e Ruffini, que longe de serem meros acidentes 

de percurso, a Inquisição, a determinação para queimar os hereges, a condenação de Lutero 

por Leão X, e dos protestantes pelo Concílio de Trento (1945-1963), a exaltação do massacre 

da noite de São Bartolomeu, a contestação do Édito de Nantes e dos artigos da paz religiosa 

de Vestefália, constituíam um elemento estrutural da concepção teológico-político dominante. 

Desta forma, a reivindicação da libertas ecclesiae por parte da Igreja Católica junto 

aos poderes públicos é a reivindicação de uma proteção político-jurídica não extensível às 

outras confissões religiosas, salvo quando é minoritária, ocasião em que assume uma feição 

liberal. Esta ambivalência da libertas ecclesiae, porém, não é casuísta, já que é intrínseco ao 

próprio conceito que a genuína liberdade consiste apenas na liberdade para crer na verdade 

depositada na igreja. Logo, quando a Igreja é hegemônica as outras religiões ou os cismáticos 

não podem ter liberdade para propagar o erro e o engano; quando, porém, ela é minoritária, 

essa liberdade deve ser assegurada. 

No entanto, esta simbiose entre religião e sociedade europeia modificou-se 

radicalmente depois da reforma protestante. A práxis político-institucional do papado83; a 

                                                                                                                                                   
integristas católicos, ao enxergarem nela o modelo ideal de sociedade, onde gracejava a unidade perfeita entre 
religião e cultura, uma espécie de centro religioso que se irradiava por todos os meios de atividades, legais, 
morais, cúlticas e estéticas (TILLICH, 2010, p. 25). 
82 Conforme salientou Paulo Adragão (2002, p. 43), Jónatas Machado (1996) emprega este conceito em oposição 
à liberdade religiosa individual, quando, na verdade, o uso habitual do termo vincula-se mais à postulação da 
liberdade da Igreja frente ao poder político. Em Jónatas Machado, contudo, o termo abarca uma dupla acepção. 
83 Segundo Lindberg (2001, p. 70), o papado do final do século XV tornou-se uma corte renascentista italiana, 
com interesses locais e egoístas sobrepujantes aos interesses universais e pastorais da Igreja. Maquiavel (2012, p. 
100-101) foi uma testemunha ocular do poder temporal da Igreja Romana. Sua descrição é muito elucidativa 
para a compreensão dos interesses políticos dos Papas do final do século XV: “Entretanto, se alguém me 
indagasse dos motivos pelos quais a Igreja atingiu a tanta grandeza no poder temporal, diria que, antes de 
Alexandre, os potentados italianos (e não apenas os potentados; mas qualquer barão ou senhor, não obstante 
insignificante), pouca importância ligavam ao poder temporal da Igreja. Agora, porém, até um rei de França o 
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riqueza exacerbada da Igreja, o cativeiro babilônico de Avignon; o Grande Cisma do 

Ocidente; o formalismo da teologia escolasticista84; o renascimento do Direito Romano85; o 

desgaste da tradição, especialmente a do sacramento da Reconciliação (confissão ao sacerdote 

católico para alcançar o perdão dos pecados), e o seu corolário, a doutrina das indulgências86; 

a degeneração moral do alto clero87; a persistente prática da simonia88; a nomeação de bispos 

                                                                                                                                                   
teme, e foi expulso da Itália pelo Papa que conseguiu arruinar os Venezianos, o que não obstante ser conhecido 
não é fora de propósito relembrar. Antes de Carlos, rei da França, invadir a Itália, esta província estava sob 
domínio do Papa, dos Venezianos, do rei de Nápoles, do duque de Milão e Florentinos. Tais governos teriam 
dois cuidados especiais: um não entrasse o estrangeiro com tropas na Itália; outro – que nenhum deles dilatasse 
os seus domínios. Os mais dignos de serem vigiados eram o Papa e os Venezianos. E para impedir a estes 
necessário se fazia a união de todos os demais, como sucedeu na defesa de Ferrara; e para pôr em dificuldade o 
poder do Papa, serviriam os barões de Roma que, estado divididos em duas facções - Orsini e Colonna - viviam 
em permanente disputa. E estando sempre com as armas na mão, aos olhos mesmos do pontífice, tornavam o 
papado fraco e inseguro. E ainda que por vezes aparecesse um papa animoso, como Xisto, a sua sorte e o seu 
saber não eram suficientes para tirá-lo dessa dificuldade. O curto espaço dos pontificados é a razão disso, pois 
nos dez anos que, em média, um papa governava, conseguia, ainda que a poder de grande trabalho, rebaixar uma 
das facções. Entretanto, se um deles conseguira quase extinguir os Colonna, por exemplo, seguia-se outro papa, 
inimigo dos Orsini, que dava a mão à volta dos Colonna, e não dispunha de tempo também para destruir os 
Orsini. Por isso o poder temporal do Papa foi pouco estimado na Itália. Apareceu depois Alexandre VI, o qual, 
de todos os Papas que já houve, mostrou como um Papa podia valorizar-se, pelo dinheiro e pela força e, 
servindo-se do Duque Valentino como instrumento, e por ocasião da vinda dos franceses, fez tudo quanto contei 
antes, a propósito da ação do duque. E não obstante não ser seu intento tornar a Igreja poderosa, tudo quanto o 
duque fez foi para a grandeza desta, a qual, após a morte de Alexandre e desaparecido também o Duque, herdou 
os trabalhos que este realizara. Depois veio o Papa Júlio e achou a Igreja forte e possuidora de toda Romanha, 
sendo que, pelos ataques de Alexandre os barões de Roma tinham desaparecido e as facções anuladas. Achou 
também o caminho aberto para acumular dinheiro, o que não fora ainda feito antes de Alexandre. Júlio não 
somente continuou este trabalho, como os aumentou. E cogitou a conquista de Bolonha, a submissão dos 
Venezianos e a expulsão dos Franceses da Itália. Foi feliz em todas essas empresas, sendo tanto mais digno de 
louvor ao saber-se que tudo isto fez preocupado em engrandecer a Igreja e não determinado indivíduo. 
Conservou também os dois partidos dos Orsini e Colonna em condições idênticas às que os encontrou; e ainda 
que entre eles existissem alguns chefes capazes de provocar alterações, nada realizaram; duas coisas os 
conservaram inativos: o poder da Igreja, que os humilhava, e o fato de não possuírem partidários no Sacro 
Colégio, porque os Cardeais são causa dos tumultos entre as facções. Entre estas não existirá paz se possuírem 
cardeais, visto que estes, quer em Roma, quer fora da cidade, fomentam os partidos e os barões vêem-se na 
obrigação de defendê-los. Assim, da ambição dos prelados, viçam as discórdias e os tumultos entre os barões. 
Sua Santidade, o Papa Leão, achou assim o pontificado poderosíssimo. É de se esperar que, se alguns fizeram o 
Papado poderoso pelas armas, o pontífice atual, por sua bondade e muitas outras virtudes, o faça mais forte e 
venerado.” 
84 Que já era alvo dos ataques dos humanistas e dos místicos. 
85 Cf. Adragão (2002, p. 46 e 47)  
86 Esta foi a doutrina e prática (venda) que despertou a indignação de Lutero e inspirou a publicação das suas 95 
teses. 
87 “Escrevendo em 1434 aos padres conciliares reunidos em Constança, o Papa Eugênio IV dizia que ‘da planta 
dos pés até o topo da cabeça já não há na Igreja uma só parte sadia’” (COMPARATO, 2006, p. 158).  Lindberg 
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por indicação política; dentre outras práticas que se popularizaram no final da Idade Média; 

despertaram vários movimentos reformistas radicais e moderados intra muros, como o 

conciliarismo ou capitaneados por reformadores como John Wycliffe, Jan Huss, Erasmo de 

Roterdã e os humanistas, Jerônimo Savonarola e, principalmente, Isabel de Castela e o seu 

grande aliado na empreitada de reformar89 a Igreja da Espanha, Francisco Jiménez de 

Cisneros. 

Em todos estes impulsos reformistas estava claro que a religião cristã carecia de 

transformações estruturais para reforçar a sua credibilidade. Não que empreender grandes 

reformas fosse uma novidade na cristandade, que já contava com aproximados 1500 anos, nos 

quais foram realizadas, a título exemplificativo, as reformas de Gregório Magno, Leão IX, 

Gregório VII90, Inocêncio III, e dezenas de Concílios Ecumênicos. O que havia de novo na 

reforma de Lutero foi, além do seu caráter doutrinário radical, o acumulado de vários fatores91 

que favoreceram uma ruptura que nem o próprio Lutero esperava: (i) a renovação geral do 

interesse pela leitura das Escrituras nos idiomas originais, o que deu novo fôlego para a sua 

autoridade em face da tradição, algo inimaginável fora do contexto renascentista92; (ii) apoio 

                                                                                                                                                   
(2001, p. 57 à 72) apresenta um relatoria sobre esta crise moral, que envolvia ambições desmedidas, 
imoralidades sexuais, descaso pastoral, etc.  
88 Venda dos cargos eclesiásticos. Este nome deriva do relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 8 (v. 18), no qual 
um homem chamado Simão tenta comprar os dons espirituais dos discípulos. 
89 A historiografia reconhece que as práticas reformistas radicais de Isabel não estavam vinculadas tão somente 
ao interesses de Estado, de unificação da Espanha, ela também possuía motivações sinceramente religiosas. 
González (2011), Lindberg (2001) e Armstrong (2009) reconhecem a presença deste zelo religioso.  
90Huaco (2008, p. 33) aponta como um dos principais antecedentes da formação do Estado moderno as reformas 
hierocráticas realizadas por Gregório VII. Contudo, esta afirmação não é precisa, pois pressupõe uma 
supervalorização do papel da autonomia institucional da Igreja em face do Estado como elemento formador do 
princípio moderno da separação Estado-igreja. Sem embargos, este é um elemento formador importante, como 
reconhece Berger (1985). Contudo, existem outros elementos formadores, especialmente no protestantismo 
puritano, mais relevantes. 
91 Todos eles mencionados difusamente nos trabalhos de Lindberg (2001) e González (2011). 
92 Favorecida pela proximidade com a antiga sede do Império Romano Ocidental e pelo intercâmbio que 
mantinha com o oriente, o renascimento adiantou-se na Toscana, especialmente em Florença e Siena. 
Impulsionado pela criação da imprensa por Guttenberg e pelo crescente interesse pelo grego causado pela 
reintrodução do texto bíblico no idioma original trazido para o ocidente pelos teólogos de fala grega que para lá 
migraram após a queda do Império Bizantino (1453), o renascimento se difundiu rapidamente, causando um 
despertar de interesses não só pela língua grega, mas também pela cultura, literatura, artes, filosofia, ciências e, 
especialmente, pela oratória e retórica. Este retorno aos clássicos era permeado pelo sentimento de inferioridade 
da filosofia e da cultura medieva, bem como rejeição da tradição escolástica. Entre outros efeitos do 
renascimento, houve um revigoramento do interesse na leitura das Escrituras nos idiomas originais. O grande 
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armado das elites regionais, cansadas da exploração romana e ávidas por secularizar os seus 

bens; (iii) o crescente nacionalismo93; (iv) fragilidade política de Carlos V e de Leão X para 

fulminar a heresia nos seus primórdios94; (v) e a já mencionada conjuntura de desprestígio da 

Cúria Romana. 

Foi neste espírito de insatisfação que no dia 31 de outubro de 1517 o monge 

agostiniano, doutor em teologia e professor universitário, publica nos portões do castelo de 

Wittenberg 95 teses para debate acadêmico sobre o tema das indulgências e outras práticas do 

Catolicismo Romano de seu tempo.  O evento que inaugurou a modernidade95, portanto, foi 

um ato de rebelião (puramente) teológica de aspirações reformistas (não revolucionárias), 

num contexto de insatisfação generalizada. 

A disputa iniciada em Wittenberg, contudo, foi apenas a catalizadora96 de outros 

diversos movimentos de ruptura com Roma que se desencadearam por toda a Europa, 

notadamente através de Ulrico Zuínglio em Zurique, de João Calvino em Genebra, dos 

Anabatistas e de Henrique VIII na Inglaterra, etc. 

Desde quando Teodósio (380 d.C.) proclamou o Cristianismo a religio ufficiale do 

Império, ele foi utilizado como agente homogeneizador, “cujos objetivos fundamentais 

                                                                                                                                                   
nome do humanismo renascentista foi Erasmo de Roterdã. Lutero utilizava a versão grega do Novo Testamento 
compilada por Erasmo. 
93 O fator que mais contribuiu pra o desenvolvimento do sentimento nacional que culminou na formação dos 
Estados Modernos foram as grandes guerras do século XV. A Guerra dos Cem anos entre França e Inglaterra, a 
guerra da Espanha (e de Portugal) contra os mouros e a Revolução de Avis em Portugal. Sem falar na elevação 
do orgulho nacional em função da descoberta do Novo Mundo e da nova rota para Oriente por espanhóis e 
portugueses. Nos territórios do Sacro Império Romano o nacionalismo se desenvolveu especialmente em função 
da forte intervenção papista no Império, que nem sempre favorecia os interesses das lideranças locais. 
94 O poder do Papado na Europa dependia fundamentalmente do equilíbrio de forças entre os diversos Estados. 
Foi buscando conter a expansão do poder do rei espanhol Carlos I e do rei francês Francisco I, que Leão X se 
aliou ao protetor de Lutero, Frederico, com o propósito de elegê-lo imperador e manter o equilíbrio das forças 
políticas na Europa; e, posteriormente, ao rei francês contra o já eleito Imperador Carlos V. Ironicamente, estas 
duas manobras políticas retardou fatalmente a ação do Imperador contra o luteranismo emergente. Carlos V 
precisava do apoio de todos os seus súditos contra a França, o Papa e os turcos, razão pela qual não pôde dar 
cabo ao seu projeto de extirpar a heresia luterana da Alemanha (GONZÁLEZ, 2011, v. 2, p.51 e 52). 
95 Segundo Jónatas Machado (1996, p. 53) o evento que inaugura a modernidade não foi a queda do Império 
Bizantino, e sim a reforma protestante. Cabe esclarecer, porém, que do ponto de vista da sociologia, conforme a 
teoria de Weber desenvolvida por Habermas, a modernidade inicia o seu processo no Iluminismo. 
96 Segundo Lindberg (2001, p. 195), “é um lugar comum na interpretação histórica postular que a oposição leiga 
à corrupção do clero às vésperas da Reforma era tão volátil, que tudo que era preciso para explodir a Igreja 
medieval era a faísca das teses de Lutero contra as indulgências.” 
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consistiam em assegurar a pax terrena, ou seja, a legitimação e legitimidade do poder, a 

estabilidade das instituições e a integração e coesão do tecido social” (MACHADO, 1996, p. 

22), sufocando todo projeto existencial alternativo durante toda a idade média. Com a 

reforma, porém, não só a soteriologia (justificação pela fé) e eclesiologia (sacerdócio 

universal de todos cristãos batizados) tornaram-se alvos de contestação. O precedente criado 

estimulou outros níveis de questionamento mais profundos, como, por exemplo, os 

Anabatistas seguidores de Thomas Müntzer, que reivindicaram armados a mudança de todo o 

status quo social vigente de opressão contra o camponês; o calvinismo que buscou reformar 

completamente o sistema de ensino de Genebra; os Puritanos que tentavam ampliar a reforma 

da Igreja Anglicana e instituir leis mais severas contra vícios morais; etc. 

Conforme o modelo teológico-filosófico de Tomás de Aquino, as leis humanas eram 

derivadas das leis natural e divina. Portanto, o centro de unidade e legitimidade do poder 

político, da moral e do direito derivavam diretamente de Deus, tendo a Igreja Católica como 

seu entreposto. Em virtude desta visão holística, que agregava política e religião num só plano 

indivisível, era compreensível que católicos e protestantes defendessem a sua fé através das 

armas. Esta agressividade armada era ainda mais acentuada nos Estados Católicos, em virtude 

da libertas ecclesiae (MACHADO, 1996), ao ponto de John Locke afirmar que o privilégio da 

tolerância não deveria ser concedido ao Catolicismo97. Lutero era contra a imposição da fé 

pela luta armada. Mas diante da ameaça do extermínio por Carlos V ele precisou relativizar a 

sua convicção e apoiar a defesa militar após a Dieta de Augsburgo (1530), no que ficou 

conhecida como a União de Esmalcalda (GONZÁLEZ, 2011, v. 2, p. 51). 

Desta mistura irracional entre fé, política, soberania territorial, nacionalismo, doutrina 

e espada decorreram graves e sangrentos conflitos armados. Podem ser citados como exemplo 

dos diversos confrontos por motivação religiosa ocorridos nos séculos XVI, XVII e XVIII os 
                                                
97Nas palavra de Locke: “(...) Que mais dizem os que ensinam que não se deve cumprir a promessa feita aos 
hereges? Entendem, certamente, que o privilégio de transgredir o prometido lhes pertence, pois declaram hereges 
todos os que não são de sua comunidade, ou, pelo menos, podem assim denominar quem quer que julguem 
conveniente. Qual é o efeito de afirmar que reis excomungados perdem seus reinos, senão que eles se arrogam o 
poder para depor reis, desde que reivindicam o direito exclusivo de excomunhão para a sua hierarquia? 
(...)Aqueles, portanto, e outros semelhantes, que atribuem para si mesmos a crença, a religião e a ortodoxia, e em 
assuntos civis se atribuem qualquer privilégio ou poder acima de outros mortais; ou que sob pretexto da religião 
reivindicam qualquer espécie de autoridade sobre os homens que não pertencem à sua comunidade eclesiástica, 
ou os que de certo modo estão separados dela, a estes, digo, não cabe qualquer direito a ser tolerados pelo 
magistrado, nem tampouco aqueles que recusam ensinar que os dissidentes de sua própria religião devem ser 
tolerados.” 
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conflitos e guerras entre católicos e huguenotes na França, com o indelével Massacre dos 

protestantes na Noite de São Bartolomeu98, prosseguindo no período da regência de Richelieu, 

Mazarino e Felipe de Orleans, bem como nos reinados de Luís XIV, Luís XV e Luís XVI99 

(González, 2011, p. 269-276); os conflitos entre católicos, anglicanos e puritanos na 

Inglaterra, cujos episódios mais marcantes foram a perseguição aos papistas por Henrique 

VIII e Eduardo VI, a perseguição aos protestantes pela rainha católica Maria Tudor (A 

Sanguinária)100, a Guerra Civil entre os puritanos e a Coroa no século XVII e a Revolução 

Gloriosa;  a Guerra dos Oitenta Anos nos Países Baixos; os conflitos constantes entre os 

Presbiterianos e a Coroa Escocesa; e entre luteranos, reformados e católicos No Sacro Império 

Romano e na Escandinávia (envolvendo a Áustria e a França), culminando na horripilante 

Guerra dos Trinta Anos, que só na Alemanha resultou na morte de aproximadamente metade 

da população (TILLICH, 2010, p. 76); sem falar no massacre dos anabatistas que exterminou 

mais cristãos do que o número de mártires dos três primeiros séculos da nossa era 

(GONZÁLEZ, 2011, p. 60); na expulsão dos mulçumanos e dos judeus da Espanha 

(ARMSTRONG, 2009, p. 20); na Inquisição Espanhola e Portuguesa101, realizada nos seus 

territórios e nas suas colônias; na Inquisição Romana; e na perseguição generalizada contra a 

                                                
98 Massacre arquitetado por Catarina de Médici, mãe do Rei da França Carlos IX, que ocorreu por a partir de 24 
de agosto de 1572. 
99 A perseguição religiosa contra os huguenotes ocorreu mesmo sob o Édito de Nantes, porém, foi pontual. Após 
a edição do Édito de Fontainebleau (1685), expedido pelo Rei Sol, em revogação ao primeiro, a perseguição 
religiosa na França voltou a ser institucionalizada, e só teve fim com a expedição do Édito de Tolerância por 
Luís XVI em 1787, após forte pressão social, especialmente após as duras críticas dos iluministas franceses, com 
destaque para Voltaire e o seu Tratado sobre a Tolerância. Luís XIV também perseguiu um movimento católico 
chamando de jansenismo, movimento este que contava com o apoio popular da população de Paris e do filósofo 
Blaise Pascal (González, 2011, p. 296-304). 
100 Um livro redigido por uma testemunha ocular (de rigor historiográfico questionável devido o seu teor 
romântico e nitidamente apologético ao protestantismo), que teve uma imensa importância e impacto nos 
europeus de gerações posteriores, foi o Livro dos Mártires de John Foxe, sobre vítimas da perseguição de Maria 
Tudor. Neste relato, escrito por um homem da época, é possível observar as crueldades decorrentes do conflito 
religioso. 
101 Como relembra Adragão (2002), Karen Armstrong (2009, p. 24) e Lindberg (2001, p. 408 e 409), a Inquisição 
espanhola e portuguesa não foram apenas instrumentos de perseguição religiosa. Elas foram também (e 
principalmente, segundo o Adragão e Lindberg) instrumento de unificação nacional e controle social nas mãos 
dos reis católicos. Para detalhes sobre a Inquisição, conferir ainda: GREEN, Toby. Inquisição: o reinado do 
medo; tradução Cristina Cavalcanti - Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. 
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publicação de obras102 que contrariassem a concepção de verdade ou os interesses da Igreja 

Católica e de seus autores. 

A postura moral e política do Clero Romana antes das reformas do Concílio de Trento 

e a sua sanguinária intolerância religiosa posterior, a perseguição religiosa generalizada tanto 

nos territórios Católicos quanto nos territórios Protestantes, a prática da conversão forçada103 

e as famigeradas e fratricidas guerras religiosas colaboraram significativamente para o 

descrédito e o declínio da relevância da religião na sociedade europeia, favorecendo 

significativamente (com grande colaboração da ciência incipiente) o surgimento do deísmo, 

do ateísmo, do anticlericalismo, das teorias da soberania do Estado, do Contrato Social e do 

Direito Natural, que, acompanhados paralelamente pelo desenvolvimento da ciência e 

influenciados por ela, culminaram na consagração do Estado Liberal no final do século XVIII 

e na separação entre Estado e religião. 

1.4. O regalismo absolutista e tolerância religiosa 

A primeira tentativa de solução política para a atual conjuntura de conflitos e 

pluralismo religioso irredutível e irreconciliável foi o modelo adotado na Paz de Augsburgo 

(1555). Após a fratricida guerra entre os exércitos imperiais de Carlos V e a Liga de 

Esmalcalda, as forças católicas e protestantes chegaram a um acordo que pôs fim à guerra que 

buscava esmagar o protestantismo, iniciada em 1546. Segundo os termos da paz, “onde há um 

governo deve haver somente uma religião” (ibi unus dominus, ibi uma sit religio), que 

posteriormente, em torno de 1600, foi classicamente formulado como cuius regio, eius 

religio; os súditos que não estivessem dispostas a aceitar a religião do seu príncipe teriam o 

direito de emigrar (ius emigrandi); ficou instituída a “reserva eclesiástica”, que destituía as 
                                                
102 O famigerado Index Librorum Prohibitorum. Uma lista de livros suspeitos fora publicada nas faculdades de 
teologia de Paris e Lovaina em 1521. Contudo, foi apenas com o Papa IV, o Papa da Contra-Reforma, que o 
índice foi publicado pela Congregação da Inquisição em 1559. O Concílio de Trento atualizou o seu rol em 
1564. Em 1571 Pio V estabeleceu uma congregação especial para o índice, o Santo Ofício (LINDBERG, 2001, 
p. 406). 
103 Pode ser citada como exemplo, a conversão forçada em massa de aproximadamente 70 mil judeus espanhóis, 
após a publicação do Édito de Expulsão espanhol de 1492 (ARMSTRONG, 2009, p. 25). Ainda segundo Karen 
Armstrong “A última coisa que Fernando e Isabel pretendiam era a transformar os judeus em descrentes (...), 
entretanto seus métodos inquisitoriais levaram à formação de um judaísmo clandestino e às primeiras 
declarações de secularismo e ateísmo da Europa. (...) Em 1492, dom João II concedeu asilo em Portugal a cerca 
de 80 mil judeus que se recusaram a abraçar o cristianismo. É entre eles e os seus descendente que encontramos 
os casos mais claros e dramáticos de ateísmo” (p. 37). 
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posses e o cargo do príncipe que se convertesse ao luteranismo (fórmula adotada para conter a 

sua expansão); e restou estabelecido o direito dos príncipes de reterem as propriedades das 

igrejas secularizadas até 1552 (LINDBERG, 2001, p. 294). 

Não havia espaço para o modelo de tolerância religiosa. Pelo contrário, o modelo 

proposto pela Paz de Augsburgo tornou-se o protótipo do regalismo absolutista intolerante. 

Portanto, a Reforma Protestante não favoreceu direta e imediatamente a tolerância ou a 

liberdade religiosa. Pelo contrário, segundo Adragão (2002, p. 50 e 51) e Jónatas Machado 

(1996, p. 58), o estabelecimento de igrejas nacionais sem uma “hierarquia espiritual” própria 

e forte, como a Católica, prestou um apoio indireto ao absolutismo104. Contudo, o cuius regio, 

eius religio naquele momento histórico já representou um avanço, pois consagrou o 

pluralismo dentro do contexto europeu ocidental, que desde a tomada de Granada havia se 

tornado hegemonicamente Católico (com exceção dos judeus). Este modelo evoluirá nos 

séculos XVII e XVIII, após muitas guerras, para o modelo de tolerância religiosa e depois, no 

constitucionalismo liberal, para o direito à liberdade de religião e a consagração da sua 

dimensão positiva, a laicidade. 

A quebra da unidade teológico-política europeia obrigou os Estados a afirmarem a 

identidade religiosa dos seus súditos entre o protestantismo e o catolicismo. Da metade do 

século XVI em diante lutar para manter uma religião oficial e tentar concretizar a máxima 

francesa um roi, une loi, une foi, tornou-se um imperativo de sobrevivência da unidade 

nacional. O crescimento do poder central do rei (por fatores históricos) e a 

confessionalidade105, juntos, provocavam mais perseguições e guerras religiosas. Já os 

                                                
104 Esta tese é problemática, porque o Estado europeu mais absolutista foi a França (católico). Com veremos, nos 
Estados protestantes a Igreja passou a ser um braço do Estado, integrada organicamente com ele. Contudo, isto 
se deveu muito mais em função de uma circunstância histórica do que a uma doutrina oficial, conforme já 
sustentado no item 1.2.. Com efeito, aponta Jorge Miranda (2011, p. 109) que “Lutero a princípio procurou 
manter a Reforma independentemente do poder dos príncipes alemães; mas, pouco a pouco, muitos destes ao 
converterem-se ao protestantismo, passaram a exercer também autoridade sobre as igrejas reformadas dos seus 
Estados, o que foi uma das causas do progresso da reforma. Posteriormente, as diversas confissões protestantes 
tentaram subtrair-se a este domínio da autoridade civil”. Não por acaso, em momento subsequente, os ideais de 
tolerância religiosa floresceram muito mais rapidamente nos países protestantes do que nos países católicos. 
Adragão parece compreender como o principal elemento de desenvolvimento do conceito de liberdade religiosa 
a diferenciação institucional entre o Clero e o Estado. No entanto, não obstante ter razão em parte, se esta tese 
fosse verdadeira a tolerância religiosa teria se desenvolvido primeiro nos países católico. O que não se verifica.  
105 Para Jónatas Machado (1996, p. 62 e 63) a confessionalidade foi o resultado das guerras religiosas. Eu, 
porém, penso que ela foi causa. 
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constrangimentos e as dificuldades geradas pelas perseguições e guerras religiosas, 

demandavam teorias que legitimassem tamanho poder. A legitimação deste poder, por outro 

lado, legitimava mais perseguição religiosa. Em resumo: a Reforma e os primeiros conflitos 

religiosos impulsionaram a confessionalidade; que desencadeou mais conflitos; que 

demandou a teorização do crescente poder central confessional; que, somente não permaneceu 

neste ciclo vicioso de crescente intolerância religiosa, por causa (i) do declínio do prestígio 

religioso neste processo, (ii) dos reclames por tolerância (que foram sendo atendidos hora por 

razão pragmáticas, hora por razões de consciência), e (iii) das revoluções liberais. Portanto, os 

conflitos religiosos foram tanto a causa como o resultado do absolutismo. Não é por acaso que 

a reivindicação pelo direito à liberdade de religião será uma das demandas chave das 

revoluções liberais. 

Com efeito, após os primeiros conflitos religiosos tornou-se necessário encontrar uma 

nova fórmula que, sem perseguir a utopia de restabelecer a superada ordem feudal unida sob a 

liderança de uma só igreja106, buscasse harmonizar, em novos parâmetros, os três 

componentes do mundo ético indispensável para o Estado Moderno: a religião, a moral e o 

direito (COMPARATO, 2006, p. 185). Foi neste contexto de Guerras Religiosas, por 

conseguinte, que Jean Bodin (1530-1596) e Thomas Hobbes (1588-1679) formularam suas 

teorias sobre o Estado soberano (Bodin) e Absoluto (Hobbes) e entronizaram a paz e a 

segurança como valores máximos a serem perseguidos pelo poder político. Como condição 

primordial, no entanto, o Estado deveria ter uma religião oficial (confessionalismo), e ela 

deveria estar sujeita ao Estado, tese que já estava presente em autores que presenciaram outros 

conflitos religiosos como Marcílio de Pádua107, Guilherme de Ockham108 e Maquiavel. Para 

                                                
106 O corpus Christianum, Alvo permanente dos tradicionalistas católicos durante toda a era moderna até o 
Concílio do Vaticano II (MATOS, s.d., p. 4). 
107 Dizia que Cristo e os apóstolos eram pobres e se submetiam às autoridades seculares, desta mesma forma os 
sacerdotes deveriam ser pobres, sem receber mais do que os Estados lhes confiasse, e que também deveriam se 
submeter a eles (GONZÁLEZ, 2011a, p. 474), além de que o Papa não possuía nenhum poder especial, além do 
sacerdotal, bem como a hierarquia da eclesiástica era de origem mundana, e não divina, como reivindicavam 
(ADRAGÃO, 2002, p. 48) 
108 Como nominalista que era,Ockham defendia contra os realistas que a Igreja não era uma representação 
terrena de uma igreja espiritual, antes era a comunidade universal dos fiéis. Portanto, o papado era desnecessário 
e a Igreja poderia ser governada de outra maneira (GONZÁLEZ, 2011a, p. 474). Ockham foi um dos grandes 
nomes do movimento conciliarista, que buscou relativizar a autoridade papal postulando que um Concílio 
Ecumênico possuía mais autoridade do que o papa, podendo, inclusive, destitui-lo do posto. Foi com na sua 
interpretação da Bíblia que Guilherme de Ockham advogava a separação entre a auctoritas do Papa e o governo 
político, negando que o Papa pudesse ter plenitude potestatis. Ockham criticava o caráter mundano da Igreja e 
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Bodin, que viveu durante os duros conflitos entre católicos e huguenotes na França109, o 

pluralismo religioso poderia ser tolerado desde que as igrejas fossem vassalas do rei. Já para 

Hobbes, que presenciou os conflitos entre os puritanos e a casa dos Stuart, vivendo exilado na 

França durante o período da Guerra Civil Inglesa, era contra a tolerância religiosa, como 

exigência da paz interna e externa, razão pela qual a religião do Estado deveria ser uma só, a 

religião do rei – cuius regio, eius religio (COMPARATO, 2006, p. 185). 

Maquiavel (2012 [1514]), muito antes, já havia defendido, no O Príncipe, muitas 

ideias que beneficiariam profundamente a formação do Estado Absolutista. Para o escritor 

florentino, a moral que orientava as políticas de Estado (razão de Estado) não se confundia 

com a moral tradicional que orientava a vida individual, o que incluía tacitamente a moral 

religiosa. Os meios adotados pelo príncipe se justificavam na medida em que assegurassem a 

independência e a estabilidade do país, não importando o quanto pudessem parecer 

ignominiosos. No tocante à relação Estado-igreja, Souza (2012, p. 37-40) relembra que 

Maquiavel apontou várias obras maneiras de manipular a religião para atingir fins 

exclusivamente políticos. 

De acordo com Jean Bodin, “a soberania é o verdadeiro fundamento, o ponto cardeal 

sobre o qual se apoia toda a estrutura do Estado e do qual dependem todas as magistraturas 

leis e normas. Ela é o único laço e o único vínculo” (apud REALE & GIOVANNI, 1990, p. 

136). Sob a influência do seu livro Os seis livros da República (1576) ganhou força na Europa 

a teoria de que a soberania é um poder inalienável, indivisível e absoluto de impor leis aos 

súditos sem deles receber o consentimento para tal. Esta autoridade decorre (diretamente) de 

Deus, que institui os príncipes, não importa se são católicos ou protestantes (COMPARATO, 

2006, p. 192). Cabe ao soberano governar com justiça, além de sujeitar e pacificar os conflitos 

religiosos. 

                                                                                                                                                   
seu envolvimento na política, que seria atributo do Imperador (MARCONDES, 2001, p. 131). Ele também 
defendia a separação entre fé e religião, filosofia e teologia, Papa e Imperador, e, consequentemente, Estado e 
Igreja (RESENDE, 1991, p. 82). Para o teólogo inglês o poder deriva da capacidade racional do homem de 
autogovernar-se. Portanto, como a capacidade da razão foi dada por Deus, ele é o responsável pelo poder civil, 
mas apenas indiretamente. Cf. PALARO, Ricardo . O conceito de Poder em Guilherme de Ockham. Revista 
Espaço Acadêmico (UEM), v. 11, 2012, p. 115. 
109Bodin publicou o seu livro Os seis livros da República em 1576, no auge dos conflitos, quatro anos após o 
Massacre da Noite de São Bartolomeu (1572). Segundo Comparato (2006, p. 189), Bodin fazia parte do Partido 
dos Políticos, grupo político moderado, que pregava a tolerância religiosa na França. 
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Apesar da grande contribuição dos autores supracitados, o grande teórico do 

absolutismo foi Thomas Hobbes. No O Leviatã (2012 [1651]) Hobbes expõe todos os seu 

relativismo/ceticismo moral, o seu positivismo jurídico incipiente, a sua negatividade em 

relação à natureza humana e a sua teoria política neste livro. Para Hobbes o estado de natureza 

é o estado de guerra de todos contra todos (o maior mal que pode acontecer nesta vida), já 

que é um direito natural de cada indivíduo lutar por tudo que existe, inclusive pelo corpo 

alheio. Hobbes reconhece que essa guerra não é real, salvo em alguns lugares da América 

(sic). Por isso seria mais adequado falar em clima de guerra, de desconfiança mútua entre os 

homens, que gera uma profunda e generalizada insegurança social. A realização dos desejos e 

paixões não é intrinsecamente um crime ou um pecado até que seja criada uma lei que os 

proíba. Contudo, nenhuma lei será editada antes dos homens entrarem num acordo e 

designarem uma pessoa para promulgá-la. Por isso os homens fazem um pacto, nos moldes 

dum contrato de direito privado, alienando seus direitos a uma só pessoa ou a uma assembleia, 

e em troca da segurança (não promovida diretamente pelo príncipe, mas através das 

instituições e das leis), viabilizando, assim, outras relações. Este governo, porém, pode exigir 

de todas as pessoas obediência absoluta, restando tão somente o direito natural básico da 

autopreservação. A missão do soberano, portanto, é “obter a segurança do povo; a isso está 

ele obrigado pela lei natural, como também a prestar contas a Deus, o autor dessa lei, e a 

mais ninguém além dele.” (p. 266). 

Para Hobbes, a lei de Deus só pode ser imposta a um povo por um profeta que recebe 

uma revelação sobrenatural (palavra entendida restritivamente), confirmada por milagres, 

compatível com as escrituras e autorizada por soberano (p. 372), ou por um soberano. Abraão 

foi este tipo de profeta que recebiam a revelação/mandamento diretamente de Deus e a 

transmitiam vinculativamente para os seus súditos que não receberam a revelação. Os 

soberanos que o sucederam depois da morte dos seus filhos (Isaque e Jacó) como lugar-

tenente de Deus no seu reinado sobre o povo foram escolhidos num pacto realizado pelo povo 

(ex: Moisés, Saul e Davi) e mantido através da instituição da herança (p. 372-380). Portanto, 

ao considerar o soberano o lugar-tenente de Deus porque recebeu por herança a soberania 

pactuada, Hobbes está fazendo uma legitimação religiosa à posteriori da soberania do 

príncipe. Ela decorre do pacto, mas ao ser constituído soberano o príncipe se torna o lugar-

tenente de Deus. Já a Igreja para ele é o conjunto de pessoas que confessam a religião cristã, 

ligadas à pessoa de um soberano, que decide quais e quais reuniões podem acontecer, sendo 

ilegítimas as que ele proibiu (p. 370). O poder temporal e espiritual são indivisíveis e estão 
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nas mãos do soberano (p. 379). Se existisse uma Igreja Universal na forma de um Estado 

soberano ela deveria ser capaz de impor a lei de Deus sobre toda a cristandade e teria 

jurisdição para julgar, condenar, depor e matar qualquer príncipe, já que não é possível existir 

mais de um poder soberano sobre o mesmo povo (p. 309-310), mas Hobbes prefere acreditar 

que não existe essa Igreja soberana, pois só o soberano foi escolhido (ou herdou) o pacto. 

Essa concepção hobbesiana de absolutismo estatal regalista será o protótipo da relação 

dos Monarcas Absolutistas dos séculos XVII e XVIII com a religião. Durante este período um 

forte sentimento nacionalista cresceu nos países europeus, gerando uma postura da monarquia 

e da Igreja nacional refratária às interferências de Roma. Este sentimento/postura recebeu o 

nome de galicanismo (derivado da palavra Gália, o antigo do território francês), pois surgiu 

na França, decorrente da promulgação das “ordenanças da reforma” pelo Rei Felipe-o-Belo, 

no contexto da sua disputa com Bonifácio VIII no início do século XIV110 (GONZÁLEZ, 

2011a, 466). Essas ordenanças subsistiram sob a forma de concessões romanas, que ficaram 

conhecidas como “as liberdades da igreja galicana”. Elas tornaram a Igreja Francesa tão 

independente de Roma ao ponto da Igreja local revogar a excomunhão de Henrique IV sem 

consultar o Papa. Porém, o auge desta autonomia (não independência) só ocorreu após a 

promulgação dos quatro artigos galicanos111 pela Assembleia do Clero francês (1682), sob 

Luis XIV, certamente o símbolo do poder temporal sobre a Igreja na Europa. Esse movimento 

de sujeição da Igreja difundiu-se e recebeu vários nomes: regalismo em Portugual e Espanha, 

galicanismo na França frebonismo na Alemanha e o josefismo na Áustria. Entretanto, entre 

todos os golpes sofridos pelo papado, o mais doloroso certamente foi a expulsão da 

Companhia de Jesus em 1759 de Portugal e de suas colônias, da França (1764), três anos 

depois da Espanha e suas colônias, em 1764 de Nápoles, até que em 1773, em virtude da forte 

pressão internacional, o Papa cedeu e extinguiu a Ordem, um dos seus principais aliados na 

propagação dos ideias tridentinos (GONZÁLEZ, 2011b, 294-296; ADRAGÃO, 2002, p. 52-

57). 

                                                
110 Desse conflito decorre a expressão regalismo, já que uma das principais disputas entre o rei francês o Papa era 
sobre a questão da regalia, um conjunto de direitos, que incluía o de se apropriar da renda da Igreja,que o rei 
francês desfrutava no período de vacância do cargo de bispo (ADRAGÃO, 2002, p. 48).  
111 Cf. Adragão (2002, p. 56): “1. Nem os Papas nem a Igreja têm poder sobre os príncipes temporais enquanto 
tais; 2. O Concílio Geral há-de ser considerado superior ao Papa; 3. O primado Papal há-de exercer-se 
respeitando os direitos das Igrejas locais; 4. Os decretos papais, em questões de fé, não são irreformáveis 
enquanto não receberem a aprovação de toda a Igreja.” 
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Conforme salienta Jónatas Machado (1996, p. 64 e 65), nos Estados112 protestantes 

desenvolveu-se os príncipes reivindicaram sem resistência o papel de summus episcopus, 

advocatu secclesiae e praecipum membrum Ecclesiae, institucionalizando-se um complexo 

unilateral de jura in sacra (autoridade privilegiada), compreendendo o direito de defesa (jus 

advocatie – realizar perseguição e guerras religiosas); de reforma (jus reformandi); de direção 

(jus nominandi, ius exclusivae - realizar nomeações e interferir na administração); e de 

fiscalização (jus appellationis, jus inspiciendi - direito de apelar para o tribunal civil das 

decisões dos tribunais canônicos e de inspecionar) da Igreja. 

Já nos países católicos, onde não vigorava oficialmente a jura in sacra, o Papa 

normalmente legitimava (atribuía contornos jurídicos perante o direito canônico) ex post 

facto, calcado na teoria dos privilégios pontifícios, as intervenções dos reis. Segundo Adragão 

(2002, p. 54-55), os principais institutos regalistas cedidos pelo Pontífice113 aos príncipes 

foram o Régio Padroado (Patronatsrecht), que consistia no direito do rei indicar os candidatos 

aos cargos mais elevados da cúpula do clero para serem investidos pela autoridade eclesiástica 

competente; o Beneplácito Régio (Placetum regium), que consistia na necessidade da 

aprovação estatal para um ato normativo da Cúria romana poder ser publicado ou executado 

no país; o Recurso à Coroa, que consiste no direito de recorrer ao tribunal régio; e as 

Inquisições nacionais, que muitas vezes era utilizada por meras razões de Estado. 

As guerras e perseguições religiosas informadas no subcapítulo anterior foram apenas 

as mais conhecidas e famosas. Todo o tipo de dissidência e aparente afastamento da ortodoxia 

(defendida pela Igreja Oficial) neste período eram perseguidos pela espada do Estado. Se o rei 

mudava de religião: perseguição os devotos da antiga religião oficial pela espada do 

                                                
112 Em estágios diferentes, dependendo do Estado. 
113 O Império do Brasil estabeleceu todas estas prerrogativas, com exceção da Inquisição, sem a confirmação de 
uma concordata da Santa Sé, presumindo-se herdeiro das prerrogativas portuguesas, bem como exerceu 
efetivamente estas prerrogativas, interferindo e regulamentando amplamente a atividade da Igreja. Segundo 
Scampini (1974a, p. 79) “A autora da independência política [de Portugal] assinalou o início de uma grande 
restrição da liberdade para a Igreja, que dia a dia se acentuou e posteriormente alcançou o seu auge no último 
quartel do século XIX, quando o Catolicismo, de religião oficial, se tornou uma vítima dos tentáculos mortíferos 
do regalismo”. 
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Estado114. Se o rei se convertia: perseguição de novo. Ou seja, sempre era o Estado 

executando (grande maioria dos casos) ou autorizando a perseguição religiosa. 

Os reclames de tolerância, contudo, se tornaram cada vez mais altos. A necessidade 

pragmática de manter a paz quando não se consegue extirpar o “inimigo” exigiu dos monarcas 

absolutistas certas concessões. Não existia, desta forma, o reconhecimento de uma liberdade 

de consciência individual em matéria religiosa. Ademais, só era tolerada algumas confissões 

específicas, que poderiam ser exercidas em âmbito doméstico (MACHADO, 1996, p. 66). 

Entre os diversos éditos, tratados e políticas de tolerância concedidos neste período destacam-

se: (i) o Édito de tolerância de Constantino (325), (ii) a Paz de Augsburgo (1530); (iii) a 

política de tolerância implementada pelo revolucionário Guilherme de Orange impedindo a 

perseguição religiosa nos Países Baixos (1580-1584); (iv) o Édito de Nantes (1598), 

proclamado por Henrique IV da França para por fim à perseguição católica contra os 

huguenotes; (v) a Paz de Vestefália (1648), provavelmente o Tratado Internacional mais 

importante do período sobre a tolerância religiosa, o fim das guerras entre Estados por motivo 

religioso e a demarcação das fronteiras dos Estados europeus; (vi) a concessão da tolerância 

religiosa por Carlos II da Inglaterra (1672); (vii) o Édito de Versalhes (1787), que oficializou 

o fim da perseguição religiosa do Estado contra os huguenotes. 

Inobstante os motivos pragmáticos, não faltaram vozes proclamando a necessidade de 

implementação da tolerância e da liberdade religiosa por razões teológicas e racionais. Dentre 

os mais destacados estão John Locke, Bayle e Voltaire. 

Na sua Carta acerca da Tolerância (1999), John Locke inicia seu discurso apontando 

a tolerância como sinal distintivo e principal da verdadeira Igreja. Seu discurso é racional, 

mas seus fundamentos são teológicos. Sua compreensão do evangelho o impede de conceber 

conversões forçadas115: “se alguém tentar converter os de fé contrária, obrigando-os a 

cultuar coisas nas quais não acreditam, (...)quem acreditará que ele visa instituir uma igreja 

cristã?”. A liberdade religiosa deveria ser reconhecida e protegida em um regime de 

tolerância. Todavia, na visão do autor, a consagração de uma autêntica liberdade religiosa 

                                                
114 Exemplo: Henrique VIII perseguia os protestantes e depois perseguiu os católicos; sua filha Maria Tudor 
perseguiu os protestantes; sua outra filha perseguiu os católicos. 
115 Conforme já informamos anteriormente, para Michael Walzer (2003, p. 335), quando Locke afirma que 
“ninguém pode ajustar a sua fé aos ditames de outrem”, ele está apenas repetindo a declaração de Agostinho 
citada por Lutero: “Ninguém pode, nem deve ser obrigado a crer”. 
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sofre uma mitigação, admitindo-se eventualmente a intervenção estatal. Locke é claro em 

negar a tolerância aos católicos, que seriam, segundo ele, essencialmente intolerantes e 

serviçais de outro príncipe (é anticlerical), e aos ateus, pois 

os que negam a existência de Deus não devem ser de modo algum tolerados. 
As promessas, os pactos e os juramentos, que são os vínculos da sociedade 
humana, para um ateu não podem ter segurança ou santidade, pois a 
supressão de Deus (...) dissolve tudo. Além disso, uma pessoa que solapa e 
destrói por seu ateísmo toda religião não pode, baseado na religião, 
reivindicar para si mesma o privilégio de tolerância.” 

Resta clarividente que, de acordo com o pensamento do filósofo Inglês, o fundamento 

para a liberdade de religião está na natureza do cristianismo, mas também está na própria 

utilidade política da religião. O político e o religioso deviam se manter tanto quanto possível 

separados, mas na medida em que não fosse possível, a religião deveria submeter-se, 

enquanto o político deveria moderar-se nas exigências de submissão. Em razão de possuírem 

competências distintas caberá à primeira cuidar dos cultos, e ritos religiosos, e ao segundo 

garantir a conservação do bem-estar material. A grande inovação de Locke em relação aos 

seus predecessores, no entanto, reside no seu Segundo Tratado Sobre o Governo (2011 

[1690]). Em termos teóricos ele pode ser considerado como o pai do constitucionalismo 

liberal. Segundo Locke “Os homens são por natureza livres, iguais e independentes, e por 

isso ninguém pode ser expulso da sua propriedade e submetido ao poder político de outrem 

sem dar o seu consentimento.” (p. 68). A comunidade civil é formada pelo pacto social 

estabelecido entre eles, a partir do consentimento individual116. O poder político se legitima 

na medida em que protege os direitos naturais dos indivíduos, e é por eles limitado. O 

rompimento desta limitação dá aos indivíduos o direito de se rebelarem. 

A separação das esferas religiosa e política117, a primeira cuidando das almas sem, 

contudo, coagi-las e a segunda, que já não deve ser absoluta uma vez que a sua legitimidade 

decorre do pacto social, que só se mantém se ela garantir os direitos indivíduos previstos no 

                                                
116 “Sempre que, pois, certo número de indivíduos se reúne em sociedade, de tal modo que cada uma abra mão 
do próprio poder de executar a lei de natureza, transferindo-o à comunidade, nesse caso, e somente nele, haverá 
uma sociedade civil ou política. (...) E sempre que existir qualquer número de homens que, malgrado associados 
não tenham constituído tal poder superior para o qual apelar, estes ainda se encontrarão em estado de natureza.” 
(p. 62 e 63) 
117 Já referida no subcapítulo 1.2 
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pacto, compõem um ideário transformador que influenciará notavelmente os revolucionários 

dos EUA e da França no século XVIII a adotarem o regime da separação entre o Estado e a 

Igreja. Locke, no entanto, não vê a liberdade de religião como um desses direitos naturais 

previstos no pacto (um direito jurídico-subjetivo). Ele ainda padece dos limites do seu tempo 

e só concebe a liberdade de religião em termos de tolerância/intolerância. 

Grandes colaboradores na sustentação dos ideais de tolerância religiosa foram António 

Vieira (1606-1697), Spinoza (1632-1677) e Pierre Bayle (1647-1706). O primeiro destacou-se 

em Portugal na defesa dos judeus. O segundo propõe no seu Tratado teológico-político (1670) 

que todos deveriam ter liberdade entender e interpretar as Escrituras como desejar, com o 

limite de não exteriorizar o seu culto, pois, para fins de garantia da ordem pública, o Estado 

deve organizar e regular a religião (CASAMASSO, 2010). Já o terceiro é o mais radical 

defensor da tolerância religiosa no século XVII. Para ele todos os homens devem obedecer os 

ditames da própria consciência e deve ser concedida a tolerância civil para todos, inclusive 

heréticos, cristãos, ateus, protestantes, mulçumanos, etc, desde que suas crenças não 

colocassem em risco a vida pública. Para Bayle é perfeitamente possível existir um “ateísmo 

virtuoso”, pois a moral é autônoma à religião. Ele próprio experimentou na pele os horrores 

da perseguição religiosa, já que, como huguenote, precisou fugir para a Holanda após a 

revogação do Édito de Nantes. Talvez por isso considerasse “o papismo inteiramente privado 

do benefício da tolerância, sendo não uma religião, mas uma facção tirânica que oprime 

todas as outras” (SOUZA, 2012, p. 57). 

Conforme a história demonstrou, mas não foi percebido pelos defensores da tolerância 

religiosa dos séculos XVII e XVIII, toda forma de tolerância/intolerância religiosa é 

arbitrária, pois ela pressupõe uma suposta autoridade estatal sobre as escolhas existenciais do 

indivíduo. Ademais, como a tolerância é uma concessão do Estado118, ela pode ser revogada, 

como aconteceu com Édito de Nantes (1598), que foi revogado por Luís XIV em 1685, 

reiniciando uma série de perseguições contra a minoria huguenote (entre eles Bayle) que 

ocorreu na forma de perseguição armada; pena capital contra os pastores; restrições de 

direitos civis, como a validade do casamento, a legitimidade dos filhos, o direito de herança e 

o direito de ser enterrado; e a realização de processos judiciais difamatórios e injustos, como, 

                                                
118 “A diferença entre liberdade religiosa e tolerância radica, fundamentalmente, no fato de que a primera é vista 
como integrando a esfera jurídico-subjetiva do seu titular, ao passo que asegunda é vista como uma concessão 
graciosa e reversível do Monarca” (MACHADO, 1996, p. 73). 
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por exemplo, o que gerou a perversa condenação de Jean Calas, decorrente de um julgamento 

tendencioso, com fins explícitos de condená-lo por ser protestante. 

Voltaire denunciou no seu livro Tratado sobre a Tolerância (2000 [1763]), esse 

julgamento absurdo. O livro foi utilizado como folhetim base da militância em defesa de 

Calas, mas não só isso. O Tratado (assim como o conjunto de sua farta publicação) é um 

ataque mortal contra o fanatismo e o despotismo, bem como uma defesa profunda da 

liberdade de consciência e de expressão. Nesta obra predominam argumentos racionais, ironia 

e argumentos teológicos contra a visível motivação religiosa do julgamento. Voltaire, na 

mesma linha de Bayle e Locke119, apesar de ser deísta, fez uma exposição bíblica brilhante 

sobre o espírito de indulgência, bondade e amor de Jesus e do cristianismo, utilizando-os 

como argumentos-chave contra a intolerância. Seu sarcasmo tinha como alvo predileto os 

jesuítas. O apelo do iluminista francês contribuiu decididamente para o fim da perseguição 

dos huguenotes na França e para a promulgação do Édito de Versalhes (1787). 

Assim como Voltaire, os iluministas se opuseram peremptoriamente contra a 

perseguição religiosa em face dos huguenotes e dos jansenistas, realizadas por Luís XV e Luís 

XVI. Cumpre ressaltar que eles utilizavam tanto argumentos racionais quanto argumento 

bíblico, revelando o potencial subversivo, deslegitimador e desalienante do cristianismo. 

Conforme Diderot (apud SOUZA, 2012, p. 62): 

Que o espírito de intolerância anime os maometanos, que mantenham sua 
religião pelo ferro e pelo fogo, ao menos eles são consequentes; mas que 
pessoas que se dizem seguidores de um líder benevolente e de paz protejam 
esta lei à mão armada, isto é insuportável. 

Não sem razão constatou Jónatas Machado (1996, p. 77), referindo-se especialmente a 

Bayle e a Locke, mas, pertinentemente extensível a todo o iluminismo, “Subjacente ao seu 

pensamento está um ponto teológico muito importante ...: as ideias agostinianas e aquinianas 

sobre perseguição dos hereges afrontam radicalmente o conceito cristão de pessoa, 

degradando a sua liberdade e racionalidade”. 

1.5. Iluminismo e anticlericalismo 

                                                
119 Ele faz referência explicita à Carta acerca da Tolerância de Locke no seu livro. 
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Sintetizando o que já foi exposto, a quebra da unidade político-religiosa da Europa 

desencadeada pela reforma, iniciou-se um processo de degradação do discurso teológico 

exclusivista da libertas ecclesiae, em sua dupla face de privilégio e exclusão, que vigorou 

durante a idade média, colaborando com outros elementos históricos para a formação do 

Estado moderno soberano como solução política para os conflitos teológicos (MACHADO, 

1996, p. 53). A solução inicial proposta, no entanto, favorecida pela derrocada do feudalismo, 

foi a formação do Estado absolutista soberano confessional e regalista. Contudo, a crença na 

confessionalidade de um Estado forte, capaz de estabelecer uma só fé para um só povo, unido 

sob a mesma religião, demonstrou-se ainda mais catastrófica, pois os soberanos, tanto em 

nome próprio quanto em nome de Deus, promoveram ainda mais guerras e intolerância 

(religiosa ou não), tanto antes quanto depois da Paz de Vestefália (1648), que pôs fim às 

guerras religiosas entre os Estado. Neste período o cristianismo funcionou como duplo 

fundamento, tanto para o absolutismo, conforme vimos na exposição de Bodin e Hobbes, 

quanto para a subversão do absolutismo, pela via da tolerância religiosa e da teologia da dupla 

esfera. Como bem observou Michael Walzer (2003, p. 333), a separação das esferas sempre 

povoou o imaginário religioso da cristandade e era costumeiramente invocada quando os 

servos de Deus ou os servos de César consideravam conveniente. 

Com efeito, é papel essencial da religião legitimar a ordem social. Neste propósito, 

durante muito tempo, o cristianismo foi muito útil. A este propósito, Karl Marx demonstrou 

com clareza o papel alienador da religião, especialmente do cristianismo. Seguindo os passos 

de Marx, Berger também reconheceu este papel. Contudo, em sua dialética, Berger propõe 

que a religião não é somente produto da sua base social (projeção) ou somente alienação, para 

ele a religião, enquanto produto do homem, se objetiva e passa ela própria a sofrer os efeitos 

da renovada e contínua exteriorização humana. A religião, portanto, não é somente reflexo ou 

projeção120 da base social, como em Feuerbach e Marx. Para Berger, apesar da religião ter 

uma tendência intrínseca de legitimar a alienação, ela preserva em si um potencial 

transformador, um potencial de “desalienação religiosamente legitimada” (1985, p. 108). 

Esse potencial desalienador da religião cristã que deu origem ao fenômeno da secularização. 

O cristianismo foi constantemente utilizado para desmascarar o cristianismo. Essa semente 

                                                
120 Feuerbach 
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desalienadora residia em três características fundamentais121: (i) a racionalização ética 

(judaico-cristã); (ii) a depreciação radical deste mundo (o presente século mal destinado à 

purificação escatológica) em relação ao Reino de Deus (que ensejou a teoria das duas esferas 

ou dos dois reinos); e (iii) a transcendência de Deus; residindo precisamente nesta última 

semente a principal causa do “desenvolvimento da secularização global da consciência na 

qual estão enraizadas todas as perspectivas de desalienação do pensamento ocidental 

moderno”. Porém, essas sementes só germinaram e floresceram no contexto dos conflitos 

religiosos, ocasião na qual ocorreu a quebra paulatina da plausibilidade122 legitimadora da 

religião cristã, o que possibilitou este desenvolvimento. 

A transformação, portanto, da sociedade europeia ocidental teve o respaldo 

imprescindível do próprio cristianismo, naquilo que era subversivo ao sistema daquele tempo. 

Assim, se por um lado a Bíblia, aliada pela tradição tomista-aristotélica, apresentava um 

modelo de mundo incompatível com as descobertas de Copérnico, a transcendência de Deus 

deixava aos homens um universo livre para ser investigado racionalmente, (incipientemente) 

desencantado123, mesmo se isso gerasse confrontos com a tradição. E mesmo que Copérnico 

não tenha desfrutado dos efeitos desta autosubversão cristã, Newton desfrutou. 

O conjunto de mudanças paradigmáticas que ocorreram na Europa ocidental nos 

séculos XVI e XVII124, as bases primeiras da modernidade125, elevaram o homem ao patamar 

                                                
121 Weber foi o primeiro a reconhecer com tanta propriedade o potencial transformador da religião (em 
contraposição explícita ao materialismo marxiano). A análise que Berger faz do judaísmo e do cristianismo é 
essencialmente dependente de Weber. 
122 Segundo Berger, a religião, como objeto não material produzida no processo de exteriorização, só pode ser 
considerada como verdadeira dentro de uma base social que compartilhe as mesmas crenças e as considerem 
verdadeiras. A esta rede de crença compartilhada o autor chama de plausibilidade. Nas palavras do autor: “A 
realidade do mundo cristão depende da presença de estruturas sociais nas quais essa realidade apareça como 
óbvia” (1985, p. 59). 
123 Sobre uma exposição minuciosa da teoria do desencantamento do mundo de Max Weber, cf. Pierucci (2013). 
124Ex: esfera religiosa pelo humanismo (Erasmo), pela Reforma Protestante e pelo Concílio de Trento; na cultura 
pelo Renascimento; na política pela derrocada do feudalismo e pelas teorias políticas de Maquiavel, Bodin, 
Hobbes e Locke; no Direito por Gotius, Pudendorf e (novamente) Locke; na ciência por Copérnico/Galileu e 
Newton; e na filosofia por Bancon e Descartes. 
125Do ponto de vista histórico, a modernidade começa com a queda do império Bizantino ou com a Reforma 
Protestante (Jónatas Machado). Do ponto de vista da filosofia, seguindo Hegel, a modernidade inicia com 
Descartes. Do ponto de vista da sociologia, que foca com mais intensidade nas mudanças estruturais mais 
profundas na sociedade, a modernidade começa com o Iluminismo, reconhecendo-se, porém, que alguns dos 
marcos já estavam presentes nestes dois primeiros séculos, conforme a teoria proposta Weber e desenvolvida 
posteriormente por Habermas. 
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de “medida de todas as coisas”, a inspiração da arte, a fonte de legitimidade do poder político, 

das leis e dos valores sociais. Ele ocupa o centro do mundo, um mundo que ele pode controlar 

através do conhecimento, da ciência e da técnica, por isso mesmo scientia potentia est126. 

Contudo, este mundo já não é mais o centro do universo. Ele é redondo e gira em torno do sol 

em uma órbita elíptica matematicamente calculada. Ele pode ser conhecido não mais pela 

lógica aristotélica, mas sim pela observação empírica. O Atlântico não é mais o seu limite. As 

explicações cristãs (míticas) e gregas (leia-se principalmente aristotélicas) dos fenômenos 

naturais recebem o selo do retrocesso e do obscurantismo. É válido lembrar, porém, que a 

religião não foi de todo abolida na fase das primeiras descobertas científicas. Como propõe 

Karen Armstrong, “muitos exploradores, cientistas e pensadores que lideravam as mudanças 

acreditavam que estavam encontrando outra forma de religiosidade, e não abolindo a 

religião” (2009, p. 94 e 95). Especialmente entre os pensadores renascentistas (Nicolau 

Copérnico, Galileu Galilei, Giodarno Bruni, ...), a arte mágico-hermética, a alquimia, a 

astrologia, dentre outras vertentes místicas, eram compreendidas como ciência127. 

No final do século XVII e início do século XVIII, porém, a religiosidade dos 

intelectuais ganha uma nova roupagem. Uma ruptura com a fé naquele contexto 

extremamente religioso era um solto muito longo. O que não significa que na nova 

religiosidade haja espaço para o obscurantismo. A religiosidade dos pensadores deste período 

precisava ser compatível como o otimismo racionalista, sem perder completamente o seu 

vínculo com o cristianismo. A fórmula encontrada foi o deísmo128. Essa nova maneira de 

conceber a “deus” abominava a descrença (ateísmo), mas também excluía a Igreja, os 

dogmas, a Revelação (ênfase protestante) e a Tradição (ênfase católica). Todos os resquícios 

de uma religiosidade “ignorante” eram considerados obstáculos ao progresso do saber, 

portanto, deveriam ser eliminados. De acordo com Reale e Antiseri, (2007), no rol de notáveis 

do Deísmo figuravam nomes como o de Newton, Voltaire, Diderot, D’Alambert, Rousseau e 
                                                
126 “Conhecimento é poder”, frase normalmente atribuída a Francis Bacon. 
127 Para uma compreensão mais aprofundada sobre este misticismo cientificista cf. Giovanni Reale e Dario 
Antiseri (2007) 
128 Henry Thiessen esclarece que “Da mesma forma que o panteísmo afirma a imanência de Deus às custas da 
sua transcendência, também o deísmo afirma a transcendência de Deus às  custas de sua imanência. Para o 
deísmo Deus está presente na criação apenas através do seu poder, não por sua própria pessoa ou natureza. Ele 
dotou a criação de leis invariáveis e as deixou para que estabelecessem o seu destino por seus próprios poderes. 
O deísmo nega a revelação especial, os milagres, a providência. Ele afirma que todas as verdades a respeito de 
Deus são descobertas pela razão”. Cf. THIESSEN, Henry Clarence. Palestras Introdutórias à Teologia 
Sistemática. São Paulo: Imprensa Batista Regular, 2001, p. 42. 
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Thomas Jefferson. Para essa filosofia religiosa, difundida inicialmente na Inglaterra e depois 

muito bem recepcionada pelo iluminismo francês, a existência de Deus, como todas as outras 

coisas, pode ser comprovada racionalmente, pela perfeição da sua criação, já que não pode 

existir o relógio sem existir o relojoeiro. O deísmo intensifica a transcendência de Deus, ao 

ponto dele não interferir mais no universo criado. O misticismo quase desaparece, pois Deus 

estabeleceu leis naturais que o governam a criação e dotou o homem da aptidão racional para 

desvelar estas leis. Assim, por ser Deus radicalmente transcendental, o universo estava livre 

para ser apreendido pela ciência, não importando se as conclusões do novo saber 

confrontassem as “verdades” impostas pela Igreja. Mesmo havendo divergências entre os 

diversos cientistas e pensadores do período sobre o grau do afastamento de Deus129, essa 

forma de religião natural predominou entre eles. 

Este processo de emancipação da razão teve reflexos também na política e no Direito. 

A subversão da homogeneidade religiosa já não decorria tão somente do embate entre 

católicos e protestantes. Quando os Príncipes e a Igreja oficial utilizam a gramáticas 

teológicas para promoverem a intolerância (cristã) e as guerras, seus oponentes utilizam a 

razão e as Escrituras para contrapô-los, conforme observamos em Locke e em Voltaire. Não é 

possível sustentar uma base teológica de legitimação diante de tantos conflitos. A paulatina 

desfragmentação da estrutura de plausibilidade da legitimação cristã deixou um vácuo de 

sentido que impulsionou o desenvolvimento das teorias do Direito Natural130 e do 

contratualismo, como fundamento racional do Poder. Note-se, porém, que o cristianismo 

tornou-se vilão de si mesmo. Naquele tempo a filosofia seria incapaz de desestruturar a ordem 

cristã sem contar com a colaboração da teologia cristã subversiva (humanitária, profética, 

extraterrena, ...). Grotius, além de jurista, era teólogo e tanto Hobbes quanto Locke 

                                                
129 Voltaire opunha o deísmo tanto ao cristianismo quanto ao ateísmo, Diderot era muito mais materialista e 
cético em suas críticas contra a religião e Rousseau critica o deísmo de Voltaire, mas também é manifestamente 
contra o cristianismo (REALE & ANTISERI, 2007). Estas diferenças conduziram Ricardo Luiz de Souza (2012, 
p. 59) a considerar Diderot ateu e Rousseau protestante. 
130 Em razão do limite de espaço, não será desenvolvido à miúde temas como o jusnaturalismo e o 
contratualismo, temas amplamente abordados pelo constitucionalismo e pela filosofia do direito. Basta 
mencionar que a fundamentação racional do direito natural decorre da evolução do pensamento de Tomás de 
Aquino, para o qual existiam a lex divina, a lex natura e a lex positiva. A terceira decorreria da segunda e a 
segunda decorreria da primeira. Segundo Canotilho (2003) “foi a secularização do direito natural pela teoria dos 
valores objetivos da escolástica espanhola (Francisco de Vitória, Vezquez e Suarez) que, substituindo a vontade 
divina pela “natureza ou razão das coisas”, deu origem a uma concepção secular do direito natural, 
posteriormente desenvolvida por Grotius, Pufendorf e Locke.” 
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sustentaram suas teorias acerca da fundamentação racional do poder político em linguagem 

racional e em linguagem bíblica.  De forma semelhante, mas em outro sentido, Jean Jacques 

Rousseau, que ao lado de Locke, certamente foi o pensador que mais inspirou as revoluções 

liberais do século XVIII, não prescindiu da religião como cimento das relações sociais. 

No seu opúsculo Do Contrato Social (1762) ele sustenta não só a teoria sobre o 

contrato social131, mas também por sua teoria sobre a religião, na parte do livro intitulada A 

religião civil (Cap. VIII, Livro IV). Seguindo o espírito iluminista do seu tempo (anticlerical), 

Rousseau considerava a Igreja Católica a causa de muitos conflitos e guerras na Europa, razão 

pela qual inicia demonstrando como no monismo pagão, no qual cada nação possuía o seu 

deus, gozava de mais unido e tolerante: 

Colocando-se Deus à testa de cada sociedade política, resultou a existência 
de tantos deuses quantos povos havia. Dois povos estranhos um ao outro, e 
quase sempre inimigos, não puderam, durante longo tempo, reconhecer um 
senhor comum; dois exércitos empenhados em combate não saberiam 
obedecer ao mesmo chefe. Assim, das divisões nacionais originou-se o 
politeísmo [...] Se me perguntarem por que, no paganismo, onde cada Estado 
possuía seu culto e seus deuses, não havia guerras religiosas, eu responderei 
que era justamente por isso, porque, tendo cada Estado seu próprio culto, 
identificado com seu próprio governo, não distinguia seus deuses de suas leis 
[...] não havia outra maneira de converter um povo senão submetendo-o [...] 
Os romanos [...] Permitiam que os vencidos conservassem os seus deuses, 
assim como lhes permitiam reger-se por suas próprias leis. [...] havendo os 
romanos estendido, com o império, seu culto e seus deuses, e, havendo eles 
mesmos, muitas vezes, adotado o culto e os deuses dos vencidos [...] o 
paganismo veio a tornar-se, enfim, em todo o mundo conhecido, uma única e 
idêntica religião (ROUSSEAU, 2010, p. 111). 

Contudo isso só durou até o surgimento do cristianismo que, com o seu dualismo 

fracionou a obediência dos súditos a dois senhores, ao Estado e à Igreja, o que trouxe 

transtornos sempre e sempre. Mas Rousseau não é ateu nem pagão, segundo ele Bayle está 

equivocado “pretendendo que nenhuma religião é útil ao corpo político”, já que não pode 
                                                
131 “cada um de nós põe em comum a sua pessoa e todo o seu poder sob a suprema direção da vontade geral, e 
recebemos enquanto corpo cada membro como parte indivisível do todo. (...) A fim pois de o pacto social não ser 
um vão formulário, nele tacitamente se inclui esta obrigação, a única que pode fortificar as outras; que, se 
qualquer um se recusa a obedecer a vontade geral, todo o corpo o force a obediência; isso não significa outra 
coisa exceto que o obrigarão a ser livre porque a condição com a qual se dá cada cidadão à pátria lhe assegura 
toda a independência pessoal” (ROUSSEAU, 2010, p. 26). 
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haver “Estado a que a religião não tenha servido de base”, tão pouco está correto Warburton 

ao afirmar “que o cristianismo constitui o seu mais firme apoio”, posto “que a lei cristã é, no 

fundo, mais prejudicial que útil à forte constituição do Estado”. Inobstante, o direito dado 

pelo pacto social ao soberano sobre os vassalos, não ultrapassa os limites da utilidade pública. 

“Os vassalos não devem, portanto, prestar contas ao soberano no que respeita às suas 

opiniões”. Todavia, 

“é conveniente ao Estado que cada cidadão possua uma religião que o faça 
amar os seus deveres; todavia, os dogmas dessa religião só interessam ao 
Estado e a seus membros enquanto se relacionam com a moral e os deveres 
que aquele que a professa é forçado a cumprir para com outrem. [...] Há, 
pois, uma profissão de fé puramente civil cujos artigos compete ao soberano 
fixar, não precisamente como dogmas de religião, mas como sentimentos de 
sociabilidade, sem os quais é impossível ser-se bom cidadão ou súdito fiel. 
Conquanto não possa obrigar ninguém a crer, pode ele banir do Estado quem 
neles não acreditar [...] Os dogmas da religião civil devem ser simples, em 
pequeno número, enunciados com precisão, sem explicações nem 
comentários. A existência da Divindade poderosa, inteligente, benfazeja, 
previdente e providente, a vida futura, a felicidade dos justos, o castigo dos 
perversos, a santidade do contrato social e das leis: eis os dogmas positivos. 
Quanto aos dogmas negativos, reduzo-os a um único: é a intolerância, 
implícita nos cultos que excluímos.” 

  Desta forma, Rousseau propõe uma forma de religião civil, totalmente compatível 

com a religião interior de cada vassalo, desde que ela fosse tolerante e não reivindicasse ser a 

única religião verdadeira, para não provocar os mesmos danos do catolicismo romano. Esta 

religião civil, segundo o genebriano, inspiraria os cidadãos de todos os credos a amar a pátria 

e viverem unidos sob ela. 

O Estado se seculariza, portanto, para poder superar a divisão da Igreja (TILLICH, 

2010, p. 77), não para eliminá-la. Tão pouco se seculariza instantaneamente. Pelo contrário, 

conforme salienta Marco Aurélio Lagreca Casamasso (2010), ao analisar a concepção política 

dos grandes pensadores deste período (Maquiavel, Hobbes, Spinoza, Locke, Montesquieu e 

Rousseau), ele conclui que (i) “Todos são cônscios de que esta dicotomia político-religiosa 

engendra os perigos de uma obediência bipartida, cuja ambiguidade pode por em risco a 

segurança do Estado”; (ii) eles “reconhecem o caráter instrumental da religião em face do 

Estado. Ou seja, todos eles tem consciência do potencial de legitimação quanto de 

deslegitimação da religião”; e (iii) “Por essa razão, mesmo que se pratique a tolerância, as 
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religiões só deverão ser aceitas se forem compatíveis com a segurança e os interesses do 

Estado”. Logo, não há nem mesmo nas mentes mais brilhantes deste período a ruptura com a 

religião ou com a concepção da sua utilidade social. Esta ruptura com esta concepção só 

acontecerá na sociedade com a Revolução Norte-americana e com a Revolução Francesa. 

A raiz destas revoluções está no iluminismo132. Composto de cientistas, intelectuais, 

economistas e políticos, este movimento tornou-se o limiar da transição entre o mundo da 

tradição e o mundo secularizado da razão instrumental. A religiosidade predominante no 

iluminismo era o deísmo, a escola filosófica predominante era o empirismo, a classe social 

predominante em seus círculos era a burguesia e o regime político do seu tempo foi o 

absolutismo ou, sob a sua influência, o despotismo esclarecido. O iluminismo não rompeu 

completamente com a religião, mas a atacou por todos os lados. Como ele surgiu na sociedade 

cristã, o cristianismo tornou-se o seu alvo determinado, especialmente o catolicismo na 

França. Portanto, ele não era essencialmente antirreligioso, ele era essencialmente anticlerical. 

Conforme Jónatas Machado (1996, p. 71), para o iluminismo “a religião apresenta-se ora 

como um precioso instrumento de educação do povo e de integração política e social, ora 

como um obstáculo ao processo de racionalização da sociedade”. Ricardo Luiz de Souza 

(2012) fez um levantamento importante das declarações dos principais iluministas 

comprovando o seu nítido teor anticlerical dos seus escritos. Alister E. McGrath (2005, p. 

131) sintetiza os ataques do iluminismo ao cristianismo (além dos ataques à própria Igreja 

Católica) em seis pontos principais: (i) não existem milagres; (ii) a “revelação” foi apenas o 

testemunho humano de acontecimentos sem credibilidade; (iii) não existe pecado original; (iv) 

a ressignificação do problema do mal no mundo; (v) A Bíblia é uma obra de muitas mãos e 

apresenta contradições; (vi) a doutrina da expiação não faz sentido. A propósito, sobre 

milagres, expõe Voltaire (apud SOUZA, 2012, p. 64): “Acreditar em milagres é um absurdo, 

equivale de certo modo a desonrar a Divindade”, e ainda Rousseau (apud SOUZA, 2012, p. 

65): “longe de ter feito milagres, Jesus declarou bem claramente que não os faria, e indicou 

um desprezo muito grande por aqueles que os pediam”. Já no seu tempo, o anticlericalismo 

do iluminismo foi notado, conforme expõe Edmund Burke (apud SOUZA, 2012, p. 71): “O 

                                                
132 Foi um movimento intelectual e artístico do século XVIII que, assim como a renascença não foi monolítico, 
se caracterizando muito mais pela sua postura diante da tradição, da religião e da cultura vigente do que 
propriamente por um sistema filosófico específico. É, em parte, causa e efeito do desenvolvimento científico que 
ocorreu na Europa, especialmente na Grã-Bretanha, que culminaram na Revolução Industrial (1760 – 1820), já 
que eram os grandes entusiastas da ciência naquele tempo. 
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conluio literário elaborou, dentro de poucos anos, uma espécie de plano regular para a 

destruição da sociedade cristã. Perseguiram esse objetivo com tal zelo que, até hoje, não foi 

encontrado um desempenho parecido, a não entre os apóstolos de outro sistema religioso”. 

Para Hobsbawm (2012, p. 48), o iluminismo era uma apaixonada crença no progresso 

humano, na ciência, na razão, no desenvolvimento da sociedade pautado em um 

individualismo secular e na economia burguesa133, que buscava “libertar o indivíduo das 

algemas que o agrilhoavam”, quais sejam, o “tradicionalismo ignorante da Idade Média, que 

ainda lançava sombra pelo mundo”, a “superstição das Igrejas” e a estratificação da 

sociedade que dividia os homens em patentes reguladas pelo nascimento. Os filósofos 

iluministas estavam preocupados em libertarem-se da heteronomia da tradição, da superstição 

e do intervencionismo arbitrário do Estado ou da religião, ou seja, de tudo aquilo que fugia ao 

controle da racionalidade matemática burguesa. Nas palavras de Kant é “a saída do homem de 

sua menoridade de que ele mesmo é culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do 

entendimento sem a orientação de outrem”. Neste contexto de ataques racionalistas contra a 

Tradição (catoliscismo) e a Revelação (protestantismo), já não sobra tanta autoridade e 

importância para as igrejas cristãs ou para a religião de um modo geral. Práticas arcaicas, sem 

fundamento racional, como a queima das bruxas, a tortura e vários outros tipos de penas 

cruéis foram sendo paulatinamente abolidas das sociedades avançadas. O homem, 

abstratamente concebido, torna-se racionalmente titular de direitos naturais inalienáveis, 

anteriores ao poder político e à Igreja134. Porém, estes direitos (supostamente) inatos, 

                                                
133 Mesmo sem se confundir com o capitalismo, é certo dizer que os “esclarecidos” foram também politicamente 
decisivos (apesar de não serem unânimes nem os únicos responsáveis) na adoção do capitalismo como sistema 
econômico da sociedade livre, que se impôs contra o sistema econômico-social feudal. Por isso também, pode 
ser chamado de uma ideologia revolucionária (HOBESBAWM, 2012, p. 49). O individualismo iluminista, a 
crença no ideal de progresso, da igualdade formal e no mérito do talento pessoal, bem como o princípio do não-
intervencionismo estatal descambaram no desenvolvimento do capitalismo selvagem e na intensificação e 
expansão do colonialismo europeu, que provocaram terríveis injustiças sociais, exploração dos economicamente 
desfavorecidos e dos estrangeiros, desigualdade social, nacionalismo extremista, e outras mazelas que se 
igualaram ou superaram as deformidades da sociedade feudal. O iluminismo não representou apenas progresso 
humanitário, conforme concebido pelos seus idealizadores. O iluminismo não cumpriu suas promessas de 
emancipação humana, pois libertou a civilização ocidental do jugo absolutista e o despotismo, mas sujeitou-a ao 
jugo do capital; desconstruiu a feudal estamental, mas dividiu o mundo em classes sociais; proclamou a 
independência da razão contra o obscurantismo religioso, mas ampliou como nunca a opressão colonialista no 
resto do mundo. “A história demonstrou que ‘liberdade, igualdade e fraternidade’, na verdade, era liberdade, 
igualdade e fraternidade para o homem branco, burguês e europeu” (autor desconhecido). 
134 O futuro demonstrará que este homem abstrato da revolução francesa, inaugurado na racionalidade iluminista, 
sem o amparo da tradição, será uma presa fácil para desumanidades assombrosas, como Auschwitz e Hiroshima. 
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universais e constatáveis pela razão, nada mais eram do que os valores humanísticos cristãos 

secularizados e “purificados”. Essa separação entre a as esferas política e religiosa com a 

permanência da plataforma moral religiosa, é o que Boaventura Santos (2013, p. 33) chama de 

resolução ocidental da questão religiosa: 

Depois de séculos de conflitos na Europa, este paradigma alcançou uma 
resolução sem precedentes da questão religiosa, a questão do papel da 
religião na sociedade: por um lado, os valores do cristianismo foram 
reconhecidos como valores “universais”; e, por outro, o cristianismo 
institucional foi relegado ao governo da esfera privada, a esfera das decisões 
autônomas e voluntárias do indivíduo. 

Com efeito, a racionalização ética135, peculiar ao judeo-cristianismo, subverteu a 

heteronomia moral do Estado absolutista cristão, contribuindo para a secularização da 

plataforma moral (judaico-cristã) subjacente. No período do iluminismo o estágio desta 

secularização era ainda incipiente, o que pode ser confirmado pela associação da descrença 

em Deus ao relativismo moral (ex: Locke). Com o avançar do processo, os valores 

humanísticos cristãos foram sendo depurados, transformaram-se nos direitos universais 

(racionais) do homem (e, então, o ateísmo deixou de ser associado à a/imoralidade). Estes 

ideais inspirarão as duas revoluções liberais do século XVIII: A Revolução Norte-americana e 

a Revolução Francesa, bem como todas as outras subsequentes. As peculiaridades de ambas 

repercutirão na maneira como a liberdade de religião e a laicidade serão formuladas em cada 

um destes países, que se tornarão as duas vertentes paradigmáticas do mundo contemporâneo 

sobre a relação entre o Estado e a religião. Insta frisar que foram estas revoluções e o 

constitucionalismo liberal, e não as concepções teológicas ou filosóficas, que pela primeira 

vez conceberam a liberdade de religião como direito jurídico-subjetivo. Porquanto, o 

iluminismo e a teologia cristã (teoria dois reinos) inspiraram, mas não fundamentaram 

diretamente o direito à liberdade de religião. 

 

CAPÍTULO II – OS MODELOS DE LAICIDADE E AS IDEOLOGIAS 

                                                
135Conceito de Peter Berger herdada de Weber 
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2.1. Secularização136, secularismo, laicismo e dessecularização 

A secularização, grosso modo, é a diminuição da relevância da religião na sociedade, 

na cultura e na vida individual. Seus primeiros sinais puderam ser percebidos na transição do 

cristianismo para o deísmo, do direito divinamente legitimado para o jusnaturalismo e do 

direito divino dos reis para o contratualismo. Esse processo logo se expandiu para as outras 

áreas da vida. Os reclames do pluralismo, da liberdade religiosa generalizada, da 

racionalização do conhecimento e da neutralidade do Estado obrigaram a religião a desistir da 

pretensão ao monopólio de interpretação e à forma normativa e abrangente de vida 

(Habermas, 2007, p.53). Nesta transição algumas funções essenciais desempenhadas pela 

religião nas sociedades tradicionais (atribuição de sentido, coesão social, legitimação, ...) 

foram transferidas para outras instituições e referências simbólicas (ZEPEDA, 2010). 

O termo secularização deriva do termo latino seaculum, que foi a palavra utilizada na 

Vulgata como tradução da expressão grega kósmos. No sentido utilizado por Jerônimo, ela 

significa “plano natural”, o “este mundo”, possuindo uma acepção negativa de “tempo 

presente”, em oposição à eternidade, ao Reino de Deus, à realidade sob o governo direito de 

Deus. Na teoria das duas cidades de Agostinho essa separação entre as cidades espiritual e 

secular fica ainda mais clara. No Direito Canônico, “secularização” passou a significar o 

retorno de um religioso à condição de leigo. No século XVI, no contexto das Guerras 

Religiosas, as expressões “secularizar” e “secularização” foram utilizadas pela primeira vez 

para designar o ato de expropriar os bens da Igreja e destiná-los para fins estritamente 

profanos. O conceito continuou sua trajetória e, no século XVII, foi utilizado com acepção 

jurídico-política, pelo delegado francês Longueville, nas negociações para a paz de Vestefália. 

Até este momento a expressão era utilizada num sentido meramente descritivo. Mais tarde, 

durante a época napoleônica, a palavra consolida de vez sua acepção valorativa, incorporando 

o sentido da retirada de direitos e bens religiosos e de emancipação da tutela e controle da 

igreja. É a partir desse momento que a palavra incorporará um caráter de valoração negativa, 

opondo-se, de certa forma, a tudo que fosse religioso (CARTROGA, 2010, p. 56 e 57; 

BERGER, 1985, p. 118; ALVES, 2010; BAUBÉROT, 2011). 

                                                
136 Sobre o tema, consultar: Berger (1985 e 2000), Pierucci (1997 e 2013), Zepeda (2010), Catroga (2010), 
Baubérot (2011), Giumbelli (2002), Alves (2010) e Ranquetat Jr. (2012). 
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Segundo Berger (1985, p. 118) “o termo ‘secularização’, e mais ainda o seu derivado 

‘secularismo’, tem sido empregado como um conceito ideológico altamente carregado de 

conotação valorativa, algumas vezes positiva, outras negativa”, dependendo do meio onde 

são empregados. Entre os anticlericais e “progressistas” os termos ganharam o sentido de 

libertação do homem da religião. Entre as vinculadas ao cristianismo tradicional ele tem sido 

utilizado como sinônimo de “descristianização”, “paganização” e equivalentes. Esse tipo de 

utilização compromete o uso científico do termo, razão pela qual alguns autores propuseram 

abandoná-lo. Mas Berger reluta em abrir mão da expressão. Para ele a secularização é um 

processo empiricamente verificável, sendo possível abordar o tema sem fazer opções 

valorativas137. Sinteticamente falando, ele entende o fenômeno como:  

o processo pelo qual setores da sociedade e da cultura são subtraídos à 
dominação das instituições religiosas e símbolos religiosos. Quando falamos 
sobre a história do ocidente moderno, a secularização manifesta-se na 
retirada das igrejas cristãs de áreas que antes estavam sob seu controle ou 
influência: separação da Igreja e do Estado, expropriação das terras da igreja, 
ou emancipação da educação do poder eclesiástico, por exemplo. Quando 
falamos em cultura e símbolos, todavia, afirmamos implicitamente que a 
secularização é mais que um processo socioestrutural. Ela afeta a totalidade 
da vida cultural e da ideação e pode ser observada no declínio dos conteúdos 
religiosos nas artes, na filosofia, na literatura e, sobretudo, na ascensão da 
ciência como uma perspectiva autônoma e inteiramente secular, do mundo. 
Mais ainda, subentende-se aqui que a secularização também tem um lado 
subjetivo. Assim como a uma secularização da sociedade e da cultura, 
também há uma secularização da consciência (p. 58). 

A raiz deste processo repousa no cristianismo138. A afinidade seletiva (Weber) desta 

religião com a sociedade laica e secularizada já foi demonstrada nos capítulos anteriores. A 

doutrina bíblica exerceu um impacto decisivo, neste sentido, sobre a cultura encantada, 

cosmificada e magificada do paganismo, em razão da transcendência radical de Deus (do seu 

Reino e do seu culto também); da historicidade da fé judaico-cristã; e da racionalização ética; 

favorecida pela desvinculação nacional-territorial do cristianismo primitivo. O catolicismo 

                                                
137 Praticamente todos os autores que abordam o tema da secularização aventam o desgaste do termo em função 
da ampla utilização ideológica dele. Cf. Pierucci (1997 e 1998) 
138 Berger (1985, p. 123) adverte que um fenômeno histórico tão monumental não se reduzirá a uma explicação 
monocausal, porém não se arrisca no desafio de propor hierarquias de causalidades. Ele só se interessou em uma 
coisa: “saber até que ponto a tradição religiosa do Ocidente terá trazido em si mesma as sementes da 
secularização.”. 
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enfraqueceu boa parte destas características (BERGER, 1985, 134-136) ao remagificar a 

religião cristã, com os seus semideuses (santos) intercessores, a intermediação dos sete 

sacramentos, suas relíquias, o purgatório, a erupção de milagres, a consolidação de uma base 

territorial (o Império Romano) e imiscuindo o governo secular com a religião, não obstante 

fizesse clara distinção teológica entre eles (gelasianismo), etc. O protestantismo fez uma 

intensa redução do âmbito do sagrado comparado ao catolicismo. Ele expurgou a tradição 

magificada, os semideuses (santos intercessores), cinco dos sete sacramentos (além de 

enxugá-los), o purgatório, a oração pelos mortos, os milagres rotineiros, a transubstanciação 

da ceia, etc, promovendo um verdadeiro desencantamento do mundo139 (Weber). Claro que 

esse fenômeno foi acidental, o cristianismo buscava exaltar a majestade e a graça de Deus 

diante da fraqueza do homem caído. Para isso estreitou o canal da relação do homem com 

Deus às Escrituras, um vínculo excessivamente frágil, que logo será rompido pelo pietismo e 

pelo iluminismo, desatando as amarras da secularização140. Portanto, ainda que a Reforma 

Protestante não tenha exercido uma influência direta e imediata sobre a mudança do 

paradigma da relação Estado-igreja, o pluralismo gerado por ela e a sua afinidade com a 

secularização (lembre-se da teoria das duas esferas de Lutero), serão determinantes para a 

separação entre o Estado e a Igreja. Não é por acaso que o primeiro Estado a proclamar a 

separação entre poder político e religião e a estabelecer um direito jurídico-constitucional à 

liberdade de religião fosse um país predominantemente protestante, com forte tradição 

puritana, os EUA. Não é por acaso também que o espírito do capitalista, com a sua 

                                                
139 Na palestra que deu origem ao texto A ciência como vocação, Weber inseriu este termo no seguinte contexto: 
“A intelectualização e a racionalização geral não significam, pois, um maior conhecimento geral das condições 
da vida, mas algo de muito diverso: o saber ou a crença em que, se alguém simplesmente quisesse, poderia, em 
qualquer momento, experimentar que, em princípio, não há poderes ocultos e imprevisíveis, que nela interfiram; 
que, pelo contrário, todas as coisas podem – em princípio - ser dominadas mediante o cálculo. Quer isto dizer: o 
desencantamento do mundo. Diferentemente do selvagem, para o qual tais poderes existem, já não temos de 
recorrer a meios mágicos para controlar ou invocar os espíritos. Isso consegue-se graças aos meios técnicos e ao 
cálculo. Tal é, essencialmente, o significado da intelectualização” (grifo nosso). Para uma exposição 
aprofundada e sistemática sobre o tema do desencantamento do mundo em Max Weber, cf. Pierucci (2013 
[2003]). É importante esclarecer aqui que, segundo o sociólogo brasileiro, secularização e desencantamento do 
mundo são expressões diversas em Weber. Conforme a explicação de Pierucci (1998), enquanto o 
desencantamento do mundo se refere à “luta ancestral entre a religião e a magia”, a secularização diz respeito à 
“luta da modernidade cultural contra a religião”, tendo como manifestação empírica, no mundo moderno, o 
declínio da religião como potência “in temporabilus”, seu “disestablisment”, ou seja, sua separação do Estado, a 
diminuição de seu valor cultural e sua exclusão da função de integração social. 
140 “Pode-se sustentar, pois, que o protestantismo funcionou como um prelúdio historicamente decisivo para a 
secularização, qualquer que tenha sido a importância de outros fatores” (BERGER, 1985, p. 125) 
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racionalidade instrumental, tenha se desenvolvido especialmente nas regiões protestantes 

(notadamente as calvinistas) da Europa e da América (WEBER, 2013). 

Ainda segundo Berger (1985, p. 122), a força primária que impulsiona a secularização 

é o processo econômico moderno, a dinâmica do capitalismo industrial. De fato, existem 

dados empíricos que confirmam essa tese. Como expõe Catroga (2010, p. 397 e 398), 

dividindo-se tipologicamente os países pesquisados em agrários, industriais e pós-industriais, 

constatou-se que o processo de secularização avançou muito mais na medida em que as 

sociedades foram se industrializando141. 

 Prática relig na última semana Oração Diária Religioso muito importante 

Agrária 44% 52% 63% 
Industrial 25% 34% 34% 

Pós-industrial 20% 26% 20% 
 

 Na esfera política, a concepção lapidar de secularização vem de Carl Schimitt, para 

quem “todos os conceitos significativos da teoria moderna do Estado são conceitos 

teológicos secularizados”142. Para ele, conforme expõe Pedro Villas Bôas Castelo Branco143, 

o processo de secularização começa com a passagem da era da teologia (século XVI) para a 

era da metafísica (século XVII), na qual, em termos políticos, se afirma o absolutismo. Este 

último, porém, é apenas a matriz desencadeadora do processo, uma vez que a secularização 

avança da era da metafísica para a era do humanismo e da moral (século XVIII), e dessa para 

a era da economia e da técnica (século XIX e XX). Identificar o “núcleo” das suposições 

espirituais é politicamente relevante, uma vez que permite esclarecer de que modo uma 

determinada época viabiliza um “terreno neutro” em relação aos conflitos que a marcam e 

esse terreno torna-se o “último ponto de legitimidade”. 

No entanto, mesmo utilizando a expressão em sentido neutro, ainda assim a teoria da 

secularização assume duas vertentes, (i) a “tese dura ou forte da secularização”, segundo a 

qual a religião estaria caminhando lenta e inexoravelmente para o fim; e (ii) a “tese suave da 

                                                
141 A grande exceção são os EUA, que puxa para cima os índices dos países pós-industriais. 
142 SCHIMITT, Carl. Teologia Política - trad. Elisete Antoniuk. Belo Horizonte: Del Rey. 2006. 
143 Pedro Villas Bôas Castelo Branco. Secularização inacabada: política e direito em Carl Schmitt. Curitiba, 
Appris, 2011. 
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secularização”, que obedece às formulações de teóricos como Weber, Berger, Luckmann, etc, 

para os quais a secularização não representa necessariamente que a sociedade está 

caminhando para um período no qual não haverá mais religião (ZEPEDA, 2010). Essa 

diferenciação é importante, porque as mais bem elaboradas críticas contra a secularização são 

desferidas contra a tese dura, como veremos. Mas antes, é importante esclarecer que, quando 

a tese dura da secularização deixa de ser utilizada como categoria neutra das ciências sociais 

e passa a ser um alvo desejável (o fim da religião) e um projeto político, ou seja, uma 

ideologia, ela precisa receber outro nome para evitar confusões terminológicas. O nome, pois, 

mais utilizado pelos cientistas sociais é secularização. 

Inspirados no anticlericalismo iluminista, no ideal de descristianização da Revolução 

Francesa, estendida à boa parte da Europa por Napoleão, no cientificismo e no ateísmo 

militante (antirreligioso), que considerava, não apenas o cristianismo, mas toda e qualquer 

forma de religiosidade um mal para a sociedade, muitas pessoas consideram o secularismo 

(em suas multiformes manifestações em cada contexto social) uma meta política que deve ser 

perseguida. Na esteira de influentes pensadores como Marx, Nietzsche e Freud, o secularismo 

quer diminuir a influência ou acabar com a religião. No tocante aos três, a lógica antirreligiosa 

verificada neles influenciou indelevelmente o tempo em que viveram e o presente, razão pela 

qual conhecer, pelo menos suscintamente, os seus ataques à religião é fundamental para 

compreender o secularismo com maior propriedade. 

No entanto, como aponta Zepeda (2010) a tese dura da secularização sofreu vários 

ataques pertinentes, pois, se o avanço da modernidade144 é inversamente proporcional ao 

                                                
144“A modernidade anunciou o fim do sagrado que marcava a pré-modernidade – a sacralidade da crença na 
salvação e o espírito de pertinência e coesão da comunidade. Na modernidade, esse embasamento existencial do 
pensamento e da conduta individual e coletiva dá lugar a um zeigeist de “desencantamento” e de “gaiola de 
ferro”, tão eloqüentemente expresso por Max Weber como metáfora para a modernidade (cf. Scott, 1997; Weber, 
1993).1 Seis conceitos centrais estão na base do que veio a ser conhecido como “modernidade”: a epistemologia 
racional crítica, a “universalidade”, o ideal iluminista de progresso, a diferenciação estrutural, a integração 
funcional e o determinismo (cf. Habermas, 1987). A partir desses princípios, segue-se uma plêiade de 
instituições acessórias, de formas de interação social, um tipo de conhecimento e um sistema epistemológico 
dominante para estudar o mundo material e social, experienciando-o e nele vivendo.” Cf. SHINN, Terry. 
Desencantamento da modernidade e da pós-modernidade: diferenciação, fragmentação e a matriz de 
entrelaçamento. ScientiæStudia, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 43-81, 2008. Para Habermas (2004): “Max Weber 
caracterizou a modernidade cultural, mostrando que a razão substancial expressa em imagens de mundo 
religiosas e metafísicas se divide em três momentos, os quais apenas formalmente ainda podem ser mantidos 
juntos. Uma vez que as imagens de mundo se desagregam e os problemas legados se cindem entre os pontos de 
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declínio da religião, deveria existir um tempo que poderia ser chamar de a “idade da fé”. 

Porém a religião não se tornou algo do passado, o que seria uma consequência inexorável pela 

lógica da tese dura. Essas críticas se configuram em dois frontes, o primeiro é de que a 

religiosidade e a modernidade não são plenamente incompatíveis, como é o exemplo norte-

americano, onde tanto a modernização da sociedade quanto a religiosidade são exuberantes; 

As pesquisas empíricas demonstram, portanto, que “Deus ainda não morreu”, mesmo com o 

avanço da modernidade.  O segundo fronte é teórico: (i) não é correto confundir secularização 

com secularismo; (ii) a tese dura é etnocêntrica, na medida em que identifica o fenômeno 

ocorrido na Europa ocidental como paradigmático para todo o resto do mundo; (iii) a visão 

evolutiva, progressiva e linear (adotando a Europa ocidental como paradigma) menospreza os 

aspectos socioculturais e as vicissitudes da realidade de cada povo, pois como não há apenas 

uma modernidade, mas várias, também não pode existir um só processo de secularização; (iv) 

a secularização não é um processo irreversível; (v) a tese dura da secularização não se 

articulou às mudanças ocorridas na teoria da modernidade, cujo projeto original esboçado 

pelo iluminismo (progresso, emancipação, ...) sofreu diversas modificações, como propõe as 

teorias da sociedade de risco (Beck), da modernidade radical (Giddes), da modernidade 

tardia (Habermas) e da pós-modernidade (Vattimo e Lyotard). “Se por secularização 

entende-se o processo pelo qual a religião tende a desaparecer inevitavelmente nas 

sociedades modernas, vários fatores históricos e a discussão sociológica mostraram que tal 

afirmação é insustentável” (ZEPEDA, 2010). 

Em função dos equívocos apontados, muitos autores, sem fazer distinção entre tese 

dura e tese suave da secularização, conclamaram a extinção do conceito, utilizando 

expressões como “o retorno do sagrado”, “a revanche de deus”, “dessecularização”, 

“sociedade pós-secular”, etc. Até Peter Berger, um dos sociólogos que mais contribuíram para 

reacender a chama da teoria da secularização no final dos anos 60, capitulou diante dessas 

críticas e fez uma revisão de suas conclusões pretéritas. No artigo A dessecularização do 

mundo: uma visão global (2000 [1999]), ele argumenta “ser falsa a suposição de que vivemos 

em um mundo secularizado. O mundo de hoje... é tão ferozmente religioso quanto antes, e até 

mais em certos lugares”, desta forma, a teoria da secularização estaria essencialmente 

equivocada, já que a sua ideia central, qual seja, a de que “a modernidade leva 
                                                                                                                                                   
vista específicos da verdade, da justeza normativa, da autenticidade ou do belo, podendo ser tratados, 
respectivamente como questão de conhecimento, como questão de justiça e como questão de gosto, ocorre nos 
tempos modernos uma diferenciação de esferas de valor: ciência, moral e arte”. 
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necessariamente a um declínio da religião, tanto na sociedade como na mentalidade das 

pessoas”, uma vez que a modernidade, não obstante tenha implicado em efeitos secularizantes 

(em alguns lugares mais do que em outros), provocou também “poderosos movimentos de 

contra-secularização”. Diante do poderoso efeito da secularização as estratégias mais óbvias 

é a rejeição ou a adaptação. A segunda, que tenta incorporar elementos da modernidade para 

tentar ser socialmente relevante, demonstrou-se um fiasco. Já a primeira, especialmente no 

seguimento que incorporou elementos carregados de sobrenaturalidade, foi amplamente bem 

sucedida. Insta frisar, porém, que Berger é apenas um signatário tardio desta teoria. Ela já 

havia sido amplamente difundida antes 1999, contendo várias afirmações precipitadas e, 

algumas vezes, críticas injustas contra Weber145. 

Pierucci (1997, 1998) demonstrou total indignação com a recepção desse contra-

ataque pelos sociólogos da religião brasileiros, afirmando que elas partem de uma 

compreensão equivocada de Weber, no sentindo de que o sociólogo alemão jamais propôs 

uma teoria da secularização linear, progressiva e eliminadora da religião. Pelo contrário, na 

teoria proposta por Weber a secularização provoca o pluralismo e o pluralismo provoca a 

concorrência religiosa, que, por sua vez, constitui um sistema de livre mercado no qual as 

religiões competem entre si, aumentando a oferta de religião na sociedade e, em 

consequência, provocando a efervescência religiosa. Pierucci (1997) ironiza: “Raramente os 

sociólogos pensam na secularização da arte, da moral, do lazer, da conduta erótica, da 

morte... E até mesmo na secularização do direito, campo de origem da secularização na era 

inaugural da modernidade”. Sem dúvida sua proposta de que alguns dos efeitos (indiretos?) 

da secularização como o pluralismo, enfraquecimento dos vínculos religiosos, o livre mercado 

religioso e a efervescência religiosa é muito devedora de (outro fiel weberiano) Peter Berger 

(1985), já que tanto um como o outro concordam com estes efeitos. Porém Berger é mais 

cosmopolita. Ele está olhando (em 1999) para o crescente fundamentalismo das religiões, para 

a Igreja virtual norte-americana, para o crescente radicalismo islâmico que, dois anos após a 

publicação do seu artigo, chocou o mundo no fatídico 11.09.2001, dentre outros. Seu foco não 

                                                
145Como Weber é identificado como o principal marco teórico da teoria da secularização, muitos dos sociólogos 
refratários à teoria da secularização, não fazendo a distinção entre a tese dura e a tese de Weber, transformaram o 
professor alemão em alvo de muitas críticas injustas. Pierucci (1997 e 1998) rebate peremptoriamente estas os 
ataques não criteriosos, afirmando que a teoria da secularização tal qual proposta pelo sociólogo alemão é 
perfeitamente compatível com o cenário de efervescência religiosa, já que esta própria seria um resultado da 
secularização nos termos propostos por Weber. 
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é só a agitação privada da religião. Certamente o professor da USP ficou muito surpreso ao 

observar a mudança de posicionamento do colega da Universidade de Boston, um dos seus 

marcos teórico (muitas vezes por ele citado). Vale ressaltar, porém, que apesar das conclusões 

de Pierucci (secularização) e de Berger (dessecularização) serem diferentes, muitos dos 

fundamentos utilizados por ambos são semelhantes. Isso só demonstra a complexidade do 

tema. 

Uma abordagem bastante interessante também é a proposta por Casanova (ZEPEDA 

2010). De acordo com o professor de Sociologia da New SchoolUniversity de New York, que 

prefere preservar a utilização da expressão secularização como o fez Pierucci, aponta três 

níveis de secularização, sendo, contudo, apenas o primeiro uma consequência direta da 

modernidade, quais sejam, 

a)  secularização como diferenciação estrutural e funcional (emancipação) 
das esferas seculares com respeito às instituições e às normas religiosas, 
identificando-a como uma tendência generalizada do mundo moderno; b) 
secularização como declínio nas crenças e práticas religiosas, que, de forma 
diferente da anterior, não é uma tendência estrutural moderna, mesmo sendo 
uma tendência histórica dominante em muitas sociedades ocidentais, 
principalmente europeias; e c) secularização como marginalização da 
religião à esfera privada, uma tese que também não é tendência estrutural da 
modernidade, mas uma opção histórica prescrita ideologicamente na 
estrutura do pensamento moderno ocidental (Casanova, 1995, pp. 395-410) 

O que possibilita Casanova e Pierucci continuarem utilizando a expressão 

secularização para descrever estes fenômenos foi não considerarem as etapas “b” como 

inerentes ao processo, mas sim como uma consequência secundária ocorrida apenas em 

algumas partes do mundo, uma vez que em outras a religiosidade intensifica-se. Para Pierucci 

(1998) ainda, e isso ele atribui ao Weber, a secularização é um fenômeno que já aconteceu (o 

mundo foi desencantado). Logo, a efervescência religiosa atual em nada modifica a sua teoria. 

2.2. EUA, França (até o século XIX) e o clericalismo 

A Revolução Norte-americana e a Revolução Francesa transformaram os EUA e a 

França nos primeiros países liberais do mundo, no qual o Estado não estava vinculado a 

qualquer confissão religiosa e a legitimidade do poder decorria diretamente do povo. 

Inspiradas preponderantemente em Locke e Rousseau, estes novos governos instituem a 
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democracia como regime de governo e proclamam Declarações de Direitos estabelecendo 

limites ao poder do Estado contra o cidadão. 

Como já informado no subcapítulo 1.2., foram estas revoluções, isto é, o 

constitucionalismo liberal implantado por elas, e não as concepções teológicas ou filosóficas, 

que pela primeira vez concebeu a liberdade de religião como um direito jurídico-subjetivo 

oponível ao Estado, ultrapassando o limiar da mera tolerância religiosa. A práxis político-

revolucionária deu o salto liberal que o iluminismo e a teologia cristã (teoria dois reinos) não 

conseguiram dar, conforme restou demonstrado nos capítulos anteriores. Logo, pode-se dizer 

que elas inspiraram, mas não fundamentaram diretamente a liberdade de religião como 

direito. Somente quando as esferas Estado, indivíduo (com a sua autodeterminação protegida 

pelo direito) e religião se autonomizaram, em razão da ruptura com o absolutismo, foi que 

este salto se tornou possível. Sem dúvida a separação das esferas como concebido por John 

Locke teve uma influência primordial nesse sentido (ADRAGÃO, 2002, 60; MACHADO, 

1996, p. 75). 

É válido lembrar, porém, que a transição do discurso teológico-político exclusivista 

para o discurso jurídico-constitucional acerca da liberdade de religião não ocorreu sem 

dificuldades. “Não se pense a criação de um clima de coexistência pacífica entre as várias 

crenças de raiz cristã não se deu sem dissidências, exílios e perseguições, e que algumas 

delas não tentavam vingar como religiões oficiais”, alerta Catroga (2010, p. 147). As colônias 

norte-americanas se tornaram o abrigo de muitos refugiados europeus, alguns vítimas de 

perseguições religiosas (marcadamente os puritanos), outros colonizadores anglicanos, como 

também, pessoas de outras confissões religiosas como os presbiterianos, os 

congregacionalistas, os quakers, os judeus e os católicos. Muitos desses preservavam consigo 

a concepção de unidade político-religiosa europeia. A pretensão de uma facção considerável 

dos Founding Fathers desejava implantar uma república teocrática cristã, constitucionalmente 

subordinada à palavra de Deus revelada (MACHADO, 1996, p. 79). 

Fernando Catroga (2010, p. 149) aponta que o fato do pluralismo de confissões, a 

memória das perseguições religiosas na Europa, a quase ausência de instâncias clericais 

organizadas, a pobreza das igrejas, e amplitude de territórios para formar novas colônias 

sectárias se demonstraram eficientes mecanismos de mitigação destas pretensões 
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exclusivistas146. Assim, no momento dos debates para a fixação do pacto federativo, as várias 

confissões religiosas, incluindo os católicos, manifestaram posição favorável ao modelo de 

separação. Os congregacionalistas defendiam, com base em interpretações bíblicas, que 

existiam três esferas separadas estabelecidas por Deus; a política, a sócia e a religião. Os 

batistas, dissidentes dos primeiros, sustentavam que a tolerância e separação das esferas 

decorriam diretamente da vontade de Deus. Destacou-se no meio deles Roger Williams147, 

fundador da colônia de Rhode Island, o qual, partindo de argumentos teológicos e históricos 

combatia a associação entre Estado e religião, sustentando a liberdade de religião ampla, 

como condição essencial para a pureza da Igreja e o estabelecimento de um wall of separation 

entre poder civil e religioso (expressão posteriormente retomada por Thomas Jefferson – 

“remete a imagem bíblica do muro que separa o Éden do mundo terrestre”). Assim também 

entre os presbiterianos, apesar de algumas correntes contraditórias, eram a favor da separação. 

Os quakers também eram favoráveis, sob o fundamento, sob o argumento religioso de que 

toda a coação sobre a consciência agredia a vontade divina. Por fim, os católicos também 

apoiavam a separação. Como expressa o professor de Coimbra (2010, p. 153): “Do exposto se 

infere que, na compreensão da matéria aqui em causa, será errado negligenciar as origens 

religiosas da separabilidade à americana”. O trauma da fuga da perseguição na Europa 

formou a consciência de liberdade desse país. 

                                                
146 Não obstante, conforme informa Barcellos (2011), muitas colônias possuíam religiões oficiais: “A primeira 
declaração da Virgínia (1606) já continha leis que buscavam tutelar certa uniformidade de crença e fornecer 
apoio financeiro à Igreja Anglicana. Outras colônias seguiram o mesmo caminho estabelecendo o Anglicanismo 
desde o início, ao menos nominalmente (Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Maryland). Delaware, 
Nova Jersey, Rhode Island e Pensilvânia, por sua vez, adotaram políticas religiosas amplamente liberais com o 
intuito de atrair colonos e desenvolvimento econômico. Massachusetts, em contrapartida, conta com um célebre 
histórico de perseguições, onde figuram banimentos, execuções e os decantados julgamentos das “bruxas” de 
Salem. A despeito de nove das treze colônias originais haverem estabelecido alguma religião, após a Guerra 
Revolucionária a tônica foi o não estabelecimento, orientação sedimentada, por exemplo, na Constituição de 
Nova York de 1777. Neste bojo, outros estados agiram para implantar “múltiplos estabelecimentos”, modelo em 
que o estabelecimento de uma religião não se restringia à escolha de apenas uma Igreja oficial para o Estado, 
mas, ao contrário, significava preferencialmente o apoio público para uma série – ou mesmo todas – as Igrejas. 
No momento em que ratificaram a Bill of Rights, apenas três Estados ainda mantinham estabelecimento de 
alguma espécie: Massachusetts (até 1833), New Hampshire (até 1819) e Connecticut (até 1818). Apesar de se 
verificar amplo domínio anglicano no Sul ou da Igreja Congregacionalista na região da Nova Inglaterra, o fato 
é que todas elas estavam cercadas de minorias dissidentes (Batistas, Metodistas, Luteranos, Quakers, entre 
outros)”. Massachusetts, portanto, foi o último Estado a ter religião oficial (1833). 
147 Cf. Machado (1996, p. 81) e Catroga (2010, p. 154), que também dá destaque para ele. 
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No período da independência o povo norte-americano já era muito religioso148. Sem o 

peso do apoio das confissões religiosas na construção da separação Estado-igreja ela não teria 

ocorrido de maneira tão pacífica e neutra, como aconteceu nos EUA. Torcqueville ficou 

encantado quando entrou em contato com a religiosidade e com a unidade moral daquele 

povo. Acostumado com a promiscuidade institucional entre religião e Estado na Europa, o 

autor fica admirado em como a religião nos EUA não toma parte nas questões de Estado e, 

por isso, deveria ser considerada a instituição política mais importante daquele país. O próprio 

povo americano, segundo ele, acreditava que a causa da ampla liberdade de religião era 

justamente a separação. Segundo ele ainda, “A religião é muito mais necessária na República 

(...); e é mais necessária nas repúblicas democráticas do que em quaisquer outras. Como 

seria possível que uma sociedade escapasse à destruição se os vínculos morais não fossem 

fortalecidos na proporção em que os vínculos políticos são relaxados?” (apud ADRAGÃO, 

2002, p. 68). Fica claro no pensamento do Torcqueville que uma das principais causas do 

sucesso e da estabilidade da democracia norte-americana é a religiosidade exuberante do 

povo. 

Em 11 de julho de 1776 foi publicado o Virginia Bill of Rights, a primeira declaração 

de direitos fundamentais em sentido moderno149, que prescreveu no seu art. 16150 uma ampla 

defesa da liberdade de religião. É sintomático, pelo seu contexto histórico, que a defesa da 

liberdade de religião estabelecida pela Declaração norte-americana destoe em seu teor da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), que defendeu a liberdade de religião 

de maneira muito tímida no prescreveu no seu art. 10: “Ninguém deve ser inquietado pelas 

suas opiniões religiosas, contanto que a manifestação delas não perturbe a ordem pública 

estabelecida pela lei”.  (ADRAGÃO, 2020, p. 71). No primeiro predomina o sentido de 

liberdade individual inata, essencial ao melhor exercício do mister religioso, ideia concebida 

pelo povo da Virgínia integrando concepções racional-iluministas e bíblico-teológicas. No 

segundo, o teor é mais anti-absolutista, sem falar do elemento de desconfiança em relação à 

religião inserido no texto. Elas são paradigmáticas para demonstrar as diferenças na 

consolidação deste direito em cada um dos dois países. No primeiro, o exercício da religião é 

                                                
148 Basta lembrar que o grande despertamento ocorreu no século XVIII. 
149 Cf. José Afonso da Silva (2006, pág.: 153) 
150 “A religião, as obrigações para com o nosso criador e a forma de as cumprir só podem ser prescrita pela 
razão e pela convicção, não pela força ou pela violência; e, por conseguinte, todos os homens têm igualdade 
direito ao livre exercício da religião, de acordo com os ditames da sua consciência” 
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livre em suas múltiplas dimensões; no segundo, que focou só na dimensão individual da 

religião, protege o homem de perseguições contra as suas “opiniões religiosas”.  

A Constituição norte-americana, porém, só estabeleceu originalmente uma menção à 

religião, no Art. 6º, 366. A única coisa que o Pacto Federativo fez em relação ao assunto foi 

abrir as portas para a candidatura de clérigos de qualquer confissão a todos cargo público do 

governo federal, ainda que ao menos sete Estados mantivessem a proibição151. O fato de 

judeus e “papistas” poderem concorrer aos cargos públicos gerou protestos, o fato de a 

Constituição ser um documento inteiramente secular, sem qualquer menção ao nome de Deus, 

engendrando assim uma grande campanha para frustrar sua ratificação na hipótese de não 

cedessem em fazer uma referência a ele. Aqueles que lideraram esta campanha enfrentaram os 

defensores da redação original ao longo dos anos de 1787 e 1788, tendo vencido estes últimos 

(BARCELLOS et. al., 2011). 

Além de não prever menção ao nome de Deus, a Constituição originalmente também 

não previu nenhuma Declaração de Direitos. Esta preocupação com a declaração de direitos 

levou os congressistas a proporem, no dia 25 de setembro de 1789152, a Bill of Rights, 

composta por dez Emendas Constitucionais. A redação definitiva da primeira emenda versou 

sobre o tema da religião, introduzindo complementarmente o establishment clause e o free 

exercise clause (“O Congresso não legislará sobre o estabelecimento de uma religião, ou 

proibindo o seu livre exercício; ou restringindo a liberdade de fala, ou da imprensa; ou o 

direito do povo de associar-se pacificamente, e de peticionar ao Governo para o remédio de 

reclamações.”). Segundo Jónatas Machado (2013, p. 58), “o objetivo inicial destas duas 

cláusulas constitucionais não era a hostilização da religião ou sua absoluta separação da 

esfera pública e mesmo da vida política, mas tão somente o de prevenir a coerção e a 

discriminação religiosa”. 

                                                
151 “Por ocasião da ratificação da Constituição norte-americana, ao menos sete Estados proibiam por lei o clero 
de servir em alguns – quando não todos – cargos políticos. Ademais, onze dos treze Estados impunham provas 
de religiosidade para acesso aos cargos públicos, exames que requeriam uma profissão de fé cristã ou uma 
afirmação da crença em Deus. Através do século seguinte, a imposição de tais provas restritivas sucumbiu, à 
exceção de Maryland e do Tenessee, onde se mantiveram restrições desta natureza, em algum grau, até a década 
de 1970.” (BARCELLOS et. al., 2011) 
152 Adragão (2002, p. 64) relembra que ela foi proposta em 25 de setembro de 1789 e ratificada no dia 15 de 
dezembro de 1791. 
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Não obstante serem complementares, as duas cláusulas constantemente colidem, já 

que o livre exercício da religião as vezes esbarrava numa lei geral e abstrata que proibia certa 

conduta, ou o Estado realiza um serviço público questionável do ponto de vista do livre 

exercício de uma determinada confissão religiosa, etc. Estes diversos conflitos, no entanto, 

não foram regulamentados através de qualquer “lei da liberdade de religião” ou “lei de 

separação”. Os conflitos eram remetidos para o Poder Judiciário, que se incumbiu de delinear 

os contornos de ambos os direitos, especialmente a Suprema Corte. Tanto Fabio Carvalho 

Laite (2014) quanto Fernando Vogel Cintra (2014) produziram uma compilação excelente 

com os principais julgamentos da Suprema Corte norte-americana sobre o tema. 

A primeira vez153 que a Suprema Corte precisou se debruçar sobre o tema foi em 1940, 

no caso Cantwell v. Connecticut. O primeiro caso paradigmático a extensão do seu sentido foi 

no caso Everson v. Board of Education, no qual o Estado de Nova Jérsei autorizava seus 

distritos escolares municipais a fazer regras e contratos para o transporte de crianças para as 

escolas. Uma comissão escolar municipal, agindo de acordo com essa lei, autorizou o 

reembolso a pais de dinheiro gasto por eles para o transporte de seus filhos via ônibus, em 

ônibus regulares, operados pelo sistema de transporte público. Parte desse dinheiro era para o 

pagamento do transporte de algumas crianças da comunidade para escolas paroquiais 

católicas. Essas escolas confessionais davam a seus estudantes, além de educação secular, 

instrução religiosa regular católica (o superintendente das escolas era um padre). Um 

contribuinte, no entanto, ajuizou uma ação questionando o direito da comissão escolar de 

reembolsar os pais dos estudantes de escolas paroquiais. O caso chegou até a Suprema Corte, 

e a demanda foi julgada improcedente. Porém, várias afirmações da Suprema Corte neste 

julgamento se tornaram paradigmáticos. Segue a ementa e depois os comentários (CINTRA, 

2014). 

 “Nem um estado nem o governo federal podem estabelecer uma igreja. 
Nenhum pode promulgar leis que auxiliem uma religião, auxiliem todas as 
religiões, ou prefiram uma religião sobre outra. Nenhum pode forçar ou 
influenciar uma pessoa a ir ou continuar distante de uma igreja contra sua 
vontade, ou forçá-la a professar uma crença ou descrença em qualquer 
religião. Nenhuma pessoa pode ser punida por sustentar ou professar crenças 
ou descrenças religiosas, ou por comparecer ou não comparecer a uma 
igreja. Nenhum imposto em nenhuma quantia, grande ou pequena, pode ser 

                                                
153 Cf. Barcellos (et. al. 2011) 
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instituído para apoiar qualquer atividade ou instituição religiosa, 
independentemente de como sejam chamadas, ou qualquer que seja a forma 
que elas possam adotar para ensinar ou praticar religião. Nem um estado 
nem o governo federal pode, aberta ou secretamente, participar nos negócios 
de quaisquer organizações ou grupos religiosos e vice versa. Nas palavras de 
Jefferson, a cláusula contra o estabelecimento de religião por lei tinha a 
intenção de erigir um ´muro de separação entre igreja e estado´” (330 U.S. 1, 
15-16, apud Cintra, 2014). 

Este julgamento se tornou emblemático, dentre outros motivos, porque, impôs a 

aplicação da Constituição Federal aos Estados, sob o argumento de que a promulgação da 14ª 

emenda154 (due process of law), após a Guerra Civil, objetivava estender aos Estados os 

direitos previstos na Constituição Federal; delineou os primeiros contornos básicos da 

liberdade de religião; e foi nele que o Justice Hugo Black fez uma digressão histórica aos 

Founding Fathers com o objetivo de tentar encontrar o sentido original pretendido por eles 

quando estabeleceram o establishment clause e o free exercise clause, compreendendo que as 

palavras de Jefferson sobre o “muro de separação” era o critério que deveria orientar a 

aplicação de ambas as cláusulas. 

Esta interpretação do juiz Black, porém, não deixou de suscitar controvérsias, uma vez 

que é discutível (insustentável) se foi a posição de Jefferson que prevaleceu na edição da 

primeira emenda. Segundo Laurence Tribe155 (apud LEITE, 2014, p. 96 e 97), três escolas 

sobre a regulação da relação Estado-igreja predominavam no momento da edição do Bill of 

Rights, eram elas: 

“primeiro, a posição evangélica, associada primeiramente com Roger 
Williams, para quem ‘as corrupções mundanas... poderiam consumir as 
igrejas se as firmes cercas contra a selvageria não fossem mantidas’; 
segundo a posição jeffersoriana, para quem a Igreja deveria ser separada do 
Estado a fim de salvaguardarem os interesses seculares (públicos e privados) 
‘contra as incursões e depredações eclesiásticas’; e, terceiro, a posição 

                                                
154 Trata-se da emenda promulgada após a Guerra Civil, que estabeleceu a abolição da escravatura nos Estados 
do sul, in verbis: “Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos, e sujeitas a sua jurisdição, são 
cidadãos dos Estados Unidos e do Estado onde residem. Nenhum Estado fará ou executará qualquer lei que tire 
os privilégios e imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos; nem deverá qualquer Estado privar qualquer 
pessoa da vida, liberdade, ou propriedade, sem o devido processo legal; nem negar a qualquer pessoa sob sua 
jurisdição a igual proteção das leis.” 
155 TRIBE, Laurence H. American Constitutional Law. 2ª ed. New York: The Foundation Press, 1998, pp 1158-
1160. 
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medisoniana, para quem os interesses seculares e religiosos igualmente 
avançariam melhor por meio de poder descentralizado e difuso de modo a 
assegurar competição entre as seitas mais do que o domínio por qualquer 
delas”. 

Note-se que para Roger Williams, a separação tinha o objetivo de preservar as igrejas 

(esse entendimento privilegia o livre exercício); para Jefferson, mais afeito ao espírito 

iluminista de matriz lockeana, que considerava religião questão de foro íntimo, a ênfase está 

na preservação das forças seculares, razão pela qual deveria ser erigido um wall of separation 

between church and state156; por fim, a posição de Madison, que certamente foi a que 

predominou na Convenção157 que estabeleceu a primeira emenda, já que Thomas Jefferson 

estava em Paris servindo como embaixador neste período, acreditava que a dupla cláusula da 

religião beneficiaria tanto as autoridades seculares quanto das próprias religiões, que 

poderiam atuar sem embaraços no livre mercado religioso. Logo, é possível inferir do 

pensamento de Madison que não deveria existir predominância de um direito sobre o outro. É 

importante destacar aqui também que sempre povoou a mente de Madison a preocupação com 

o equilíbrio entre a liberdade e o poder, para que a república não fosse capturada. Conforme 

expõem Laurence Tribe e Michael Dorf158, Madison era inicialmente contra a inclusão do Bill 

of Rights, na Constituição, mas a sua desconfiança em relação a possibilidade do 

desvirtuamento dos governantes o fez refletir e mudar de opinião, passando a considerar o 

reforço judicial dos direitos um mecanismo auxiliar contra a tirania. Logo, o pensamento de 

Madison sobre a primeira emenda precisa ser compreendida à luz desta preocupação. Desta 

forma, a partir destas considerações, é possível sintetizar o pensamento de Madison afirmando 

que ele apoiava a máxima liberdade (livre concorrência) de religião, tendo como condição a 

não apropriação da República. 

                                                
156 Esta expressão não foi utilizada por Jefferson no período dos debates sobre o teor da primeira emenda. Ele 
utilizou esse termo numa carta à Associação Baptista de Danbury, datada de 1º de janeiro de 1802, ou seja, mais 
de dois anos de quatro anos após a aprovação e dois anos depois da ratificação do Bill of Rights. 
157 Esta posição também é defendida por Adragão (2002, p. 65). Jónatas Machado (1996) e Fabio Leite (2014) 
aventam ainda a possibilidade dos delegados dos Estados terem adotado o regime de separação apenas no âmbito 
nacional, deixando para a competência de cada Estado versar sobre esta matéria. Neste sentido, este argumento, 
ao que parece, seria mais afeito aos fundamentos defendidos por Roger Williams. 
158 TRIBE, Laurence H; DORF, Michael. Hermenêutica Constitucional (trad. Amarílis de Souza Birchal). Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007. 
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Em função de fatos históricos de ordem prática, a separação entre Estado e religião 

nos EUA se deu originalmente desvinculada de qualquer ideologia anticlerical. O que não 

aconteceu na França, cuja ruptura foi efetuada ideologicamente aliada ao “laicismo” 

anticlerical ou até mesmo antirreligioso (BERGER, 1985, p. 142). 

A monarquia absolutista francesa pré-revolucionária estava sob o reinado de um 

déspota esclarecido, Luís XVI, cujo palácio (Verlailles) consumia sozinho cerca de 6% de 

toda a arrecadação do país. Como os reis de seu tempo, ele reivindicava a legitimidade do seu 

reinado diretamente de Deus, e contava com um clero (galicano), cujos bispos eram todos 

nobres, para confirmar isso. A nobreza, o segundo estado, era composta por cerca de 400.000 

pessoas, num universo de 23 milhões de franceses. Eles gozavam de consideráveis privilégios, 

incluindo a isenção de vários impostos (não tanto quanto o clero) e os direitos feudais (taxas 

sobre os camponeses), mas eram politicamente insignificantes dentro da nova burocracia 

esclarecida. Isso motivou a nobreza a disputar os postos públicos, inclusive na hierarquia da 

Igreja, como forma de serem mais ativos na vida nacional (“reação feudal”). O terceiro 

estado, que compunha mais de 95% da população, arcava com a pesada carga tributária 

imposta pelo rei, para tentar salvar o país da bancarrota financeira decorrente da derrota na 

guerra pelas colônias no Atlântico (Guerra dos Sete Anos) e os gastos astronômicos no 

financiamento da Guerra de Independência Norte-americana. Aliada a alta carga tributária, a 

inflação e um rigoroso inverno dos últimos dois anos que antecederam a Revolução 

consumiram os recursos da população pobre, que, mesmo sem um líder ou partido específico, 

revoltou-se e depôs o Rei do poder. Apesar disso, um surpreendente consenso de ideias gerais 

entre um grupo social bastante coerente emprestou aos revolucionários uma unidade efetiva. 

“O grupo foi a burguesia; as ideias eram as do liberalismo clássico, conforme formulada por 

‘filósofos’ e ‘economistas’ e difundidas pela maçonaria e associações informais”. De todas as 

ideias que circularam neste período, porém, nenhuma foi mais revolucionária do que 

identificar “povo” como “nação” (Hobsbawm, 2012, p. 98-107). Surgia, daí, o moderno 

nacionalismo francês, forjado na disputa do laos (povo) contra o absolutismo monárquico e a 

sua grande parceira, a Igreja Católica galicana. 

A vinculação ideológica anticlerical da Revolução pode ser demonstrada pelo simples 

fato de que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi proclamada no dia 26 de 

agosto de 1789, assegurando que “Ninguém deve ser inquietado pelas suas opiniões 

religiosas”, e, menos de quatro meses depois, os bens da Igreja foram secularizados, no dia 2 
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de novembro de 1789. Menos de um ano depois, no dia 12 de julho de 1790, foi promulgada a 

Constituição Civil do Clero159 (1790 – Condenado pela Igreja Católica em 10 de março de 

1791), uma tentativa de republicanizar160 a Igreja e diminuir a sua lealdade ao absolutista e ao 

Papa, mesmo sub os auspícios da (suposta) liberdade religiosa. Durante o período do Terror, 

no dia 10 de novembro de 1793, o cristianismo161 foi expulso da França (Hobsbawm, 2012, p. 

114-117; ADRAGÃO, 2002, p. 73). Entre a Constituição Civil do Clero e a expulsão, várias 

medidas para enfraquecer a Igreja e descristianizar a sociedade foram adotadas, com a 

abolição dos delitos de ordem religiosa (como a blasfêmia) e o reconhecimento do livre 

exercício do culto (1791); transferência do registro do estado civil dos padres para os 

municípios; a instauração do casamento civil e da possibilidade de divórcio (1792); com a 

instauração da República após a queda da monarquia e a execução de Luís XVI, que caiu em 

desgraça após tentar fugir do país, como forma de expressar o sentimento de inauguração de 

uma nova era, pós-absolutista e, consequentemente (?), pós-cristã, instaurou-se um novo 

calendário que substitui o calendário romano-cristão; o passo seguinte foi instituição do culto 

ao Ser Supremo por Robespierre (CATROGA, 2010, p. 235). “O projeto iluminista-

revolucionário era fundar uma nova ordem, um novo homem, uma nova religião. Para fazer 

isso a velha religião precisava ser extirpada” (ADRAGÃO, 2002, p. 73). 

Voltando para a questão política, após os ataques dos países vizinhos (1792), 

temerosos com a repercussão que a Revolução poderia provocar em seus territórios, a nova 

República, como forma de sobrevivência, adotou uma estratégia jamais vista até então, que só 

voltou a ser utilizada no século XX, trata-se da guerra total. Nela não existem militares e 

civis. O novo nacionalismo francês convoca a nação para enfrentar o inimigo, que estava 

derrotando a República neste momento. É neste clima que emerge, como esperança 

messiânica, os radicais jacobinos, que até então eram minoria no Parlamento revolucionário, e 

implantam o período do Terror (1793-1794), sob a liderança de Robespierre. É neste 

                                                
159 “O ‘comité revolucionário’ que elaborou a Constituição Civil do Clero (1790) ainda pretendia reconduzir o 
cristianismo à sua ‘pureza primitiva’, ao mesmo tempo que, dentro da tradição regalista, pensava ser possível 
instalar uma Igreja republicana, sonho que não durou muito tempo”.  Como não conseguiu, decidiu (no período 
do Terror) radicalizar e descristianizar a sociedade. (CATROGA, 2010, p. 234). 
160 Termo tomado de empréstimo de Fernando Catroga (2010, p. 230). 
161 A instituição do culto do Ser Supremo por Robespierre teve o objetivo de “abolir, ainda que mimeticamente 
em relação ao adversário, o papel que o cristianismo (e o catolicismo) tinha exercido sobre a ‘formação das 
almas’ (...) tornando-se mais integrista e intolerante, não só em face dos ateus, mas também, e sobretudo, das 
religiões tradicionais”. 
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momento radical que acontecem três fatos históricos de suma importância, a primeira é a 

reviravolta francesa na guerra externa, a segunda é a execução oficial de aproximadamente de 

17 mil pessoas (incluindo clérigos) pela guilhotina e a terceira é o start do processo de 

descristianização da sociedade (expulsão do cristianismo) e a implantação do culto ao Ser 

Supremo, a religião cívica idealizada por Rousseau e executada por Robespierre. Todavia, 

esse regime de exceção não duraria para sempre, pois os moderados reassumiram o poder e 

procuraram estabelecer uma direção menos radical à Revolução. Linha esta que se manteria 

até a tomada do poder por Napoleão (Hobsbawm, 2012, p. 118-125). Foi a partir do 

arrefecimento do radicalismo da revolução que se tornou possível a instauração de um regime 

de separação entre o Estado e a Igreja, pelo Decreto de 21 de fevereiro de 1795. A paz entre a 

França e a Igreja só foi restabelecida, contudo, com a Concordata de 15 de julho de 1801 entre 

a França (Napoleão) e a Santa Sé, que reestabelecia a religião católica como religião de 

Estado. No entanto, o texto promulgado em território nacional introduziu 77 artigos 

orgânicos, que permitia o Estado exercer estrito controle sobre a Igreja, deixando transparecer 

que o sentimento regalista162 francês ainda orientava estava a relação com a religião. Em 

sequência, o protestantismo foi regulamentado por 44 artigos orgânicos e o judaísmo por um 

decreto de 17 de março de 1808 (ADRAGÃO, 2002, p. 73 e 80; LEITE, 2014, p. 129). 

Para entender a relação tensa entre a França e a religião, é necessário analisá-la dentro 

do quadro geral do nacionalismo francês, à luz da imposição das Liberdades da Igreja 

Galicana por Felipe-o-Belo, da imposição do cativeiro de Avignon aos papas do século XIV, 

da promulgação dos quatro artigos galicanos pela Assembleia do Clero francês (1682), sob 

Luis XIV, da revogação do Édito de Nantes por este mesmo rei, e da perseguição aos 

huguenotes até o restabelecimento da tolerância por Luís XVI, e das “hostilidades” recíprocas 

entre a França e Roma, em função da resistência (infrutífera) da Igreja ao regalismo. O 

espírito revolucionário era anticlerical não apenas em função da influência do iluminismo, 

mas porque era extremamente nacionalista, e o clero galicano integrava e legitimava o Ancien 

Regime, como também porque “catolicismo” sempre lembra “Roma”, um Estado estrangeiro. 

Os iluministas franceses assistiram à perseguição contínua do Estado francês contra os 

huguenotes, conviveram com uma Igreja proprietária de terras, cujos altos postos eram 

ocupados pelos filhos da nobreza, conviveram com o absolutismo mais acentuado da Europa, 

que reivindicava o direito divino de governar, mas era indecente, promiscuo, belicoso, 

                                                
162 Adragão se refere a este novo regalismo como jurisdicionalismo.  



80 

estorvador do dinheiro público, etc. O regalismo francês, com a sua confessionalidade de 

conveniência, no qual sempre imperou as razões de Estado, inspirou negativamente os 

intelectuais franceses. Contudo, faltou à crítica iluminista ser um pouco mais autocrítica. O 

iluminismo associou o obscurantismo social do seu tempo, quase que exclusivamente, à 

religião (o que não exato), opondo-a ao progresso científico (o que só estava parcialmente 

correto).  A concepção religiosa que eles legaram aos seus leitores da geração seguinte foi a 

de um anticlericalismo amargo.  

O maior exemplo é Rousseau (2010, p. 113), que venerava “o cristianismo, não o de 

hoje, mas sim o do Evangelho, totalmente diverso”. Para o iluminista francês o cristianismo 

de seu tempo só dividia os homens e enfraquecia o Estado. Qual foi, então, a solução proposta 

por ele para mudar isso? Promover uma reforma na Igreja tal qual almejou os Reformadores, 

tanto os que permaneceram quanto os que romperam com Igreja? Não. A solução 

rousseauniana era assegurar a liberdade interior de religião (desde que não atrapalhasse a 

ordem púbica e não reivindicasse ser a verdadeira religião), tal qual prevista na Declaração de 

Direitos do Homem e do Cidadão e depois na breve Constituição da Monarquia 

Constitucional, e criar uma nova forma de religião civil, uma espécie de culto à pátria e ao 

Supremo Ser, tal qual realizada por Robespierre. A Revolução Francesa tentou colocar a 

pátria (República) no lugar de Deus163, da forma como prescreveu Rousseau. Essa é a origem 

do nacionalismo republicano laicista francês, que não é inimigo a liberdade de religião em si, 

mas, opõe os ideais republicanos a todas as formas de religiosidade mais expansiva. O desejo 

teórico da Revolução Francesa de estabelecer a tolerância e a liberdade descambou num 

arbitrário “anticlericalismo político-ideológico que se prolongará por mais de século e meio” 

(CATROGA, 2010, p. 237). 

Passada a primeira fase da Revolução Francesa e o período sob a tutela 

jurisdicionalista164 da concordata de 1801, a partir da qual foram reconhecidos quatro tipos de 

culto, o catolicismo (religião oficial), o protestantismo reformado, o protestantismo luterano e 

judaísmo, que eram subordinadas ao Estado, mantidas por ele (Giumbelli, 2002, p. 186), e 

“beneficiadas” pelo direito ao uso dos bens necessários às suas atividades, que continuaram 

                                                
163 Cf. Catroga (2010, p. 231) 
164 Este termo é empregado por Adragão (2002, p. 77) para designar os Estados que, no período abrangido pelo 
século XIX até a metade do século XX, se dedicavam a regular as atividades religiosas em seu território. Trata-
se de uma evolução do regalismo do século XVIII mais afeito ao liberalismo radical.  
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sendo propriedades do Estado, a França voltou a viver uma nova disputa com a Igreja 

Católica no período da III República (1870-1940). A partir de 1870, o nacionalismo francês 

voltou a florescer contra a Igreja e foram adotadas novamente várias medidas165 para diminuir 

a influência da religião sobre a sociedade, como a/o: (i) exclusão de perguntas sobre adesão 

religiosa no censo de 1872; (ii) fim do descanso dominical obrigatório - 1879; (iii) dissolução 

e expulsão da Ordem dos Jesuítas e a interdição das congregações de se dedicarem ao ensino 

– 1880; (iv) proibição do uso de símbolos religiosos na sala de aula e substituição do ensino 

religioso por educação moral e cívica - 1882; (v) criação de cemitérios e funerais não 

religiosos – 1881 e 1887; (vi) foi instituída a separação da Igreja das forças armadas – 1883; 

(vii) restabelecimento do casamento civil e do divórcio – 1884; (viii) supressão das faculdades 

públicas de teologia – 1885; (ix) retirada dos símbolos religiosos dos tribunais – 1885; (x) 

proibição dos ministros religiosos de ensinarem nas escolas primária e secundária – 1886; sem 

falar na proibição da presença de pessoas religiosas na enfermagem e na assistência 

hospitalar. O nacionalismo republicano francês estava novamente rompendo com a Igreja 

Católica. Mas não só contra ela, desta vez rompeu com toda forma de religiosidade, no 

sentido de afastar da res pública tudo aquilo que fosse religioso. Mais uma vez, em nome da 

liberdade de religião, restringe-se a liberdade de religião.  

O espírito transformador da Revolução Francesa espalhou-se pela Europa tanto como 

uma “ideologia libertadora” quanto como dominação, pelas tropas de Napoleão. Destarte, 

muitos outros países também decidiram se separar da Igreja Católica. Essa, por sua vez, não 

ficou inerte, os Papas Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, Pio X e Pio XI se pronunciaram 

rejeitando peremptoriamente o racionalismo individualista e o liberalismo, sob o argumento 

de que a liberdade considerada como um fim em si mesmo é um erro. Segundo a lógica 

clericalista não existe liberdade para o engano (libertas ecclesiae). Só deveria existir a 

“liberdade da verdade” e a “liberdade dentro dos limites da verdade” (MACHADO, p. 41). 

Portanto, o argumento liberal de que todos deveriam ser tratados com igual dignidade e 

respeito, demandando assim a separação do Estado das confissões religiosas e a liberdade de 

religião, estaria equivocado (não necessariamente na sua conclusão) no seu fundamento, ao 

reivindicar uma liberdade para errar, para contrariar a verdade objetiva166. Dentro desta 

                                                
165 Todas essas medidas foram extraídas de Giumbelli (2002, p. 187-188) e de Leite (2014, p. 130). 
166 A Igreja Católica brasileira se posicionou de maneira semelhante quando da promulgação do Decreto de 
Separação (110-A) de 1890. Como afirmou Dom Almeida Lustosa, “a liberdade religiosa não significa colocar 
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lógica, faz todo o sentido condenar, como fez Pio IX (1846-1878) no Syllabus errorum (Erros 

de nossa época), algumas afirmações consideradas elementares para a sociedade moderna, in 

verbis: 

15º É livre a qualquer um abraçar e professar aquela religião que ele, guiado 
pela luz da razão, julgar verdadeira; 16º No culto de qualquer religião podem 
os homens achar o caminho da salvação eterna e alcançar a mesma eterna 
salvação; 55º A Igreja deve estar separada do Estado e o Estado da Igreja; 
77º Na nossa época já não é útil que a Religião Católica seja tida como a 
única Religião do Estado, com exclusão de quaisquer outros cultos167. 

No mesmo sentindo, compreendendo que a liberdade deveria respeitar os limites da 

verdade, sendo a Igreja, é claro, a guardiã da verdade, Pio X (1903-1914) fez um 

pronunciamento condenado a Lei de Separação francesa (1905), através da Carta Encíclica 

Vehementer Nos168, qualificando como “uma tese absolutamente falsa, um erro 

perniciosíssimo” separar o Estado da Igreja. De acordo com o Pontífice, “a sociedade 

religiosa e a sociedade civil, têm, com efeito, os mesmos súditos (...) Daí resulta forçosamente 

que haverá muitas matérias que elas ambas deverão conhecer, como sendo da alçada de 

ambas”. O Estado, portanto, para continuar sujeito aos desígnios de Deus, deve submeter-se a 

uma “confessionalidade doutrinal” (HUACO, 2008).  

                                                                                                                                                   
todas as religiões no mesmo plano de verdade, como se as igrejas fossem todas verdadeiras. Não significa 
conceder liberdade ao erro” (SCAMPINI, 1974b, p. 379). 
167 Extraídos de Huaco (2008) e do site: http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=documentos& 
subsecao=enciclicas&artigo=silabo&lang=bra – consulta realizada em 25.01.2015. 
168 Cf. http://www.montfort.org.br/old/index.php?secao=documentos&subsecao=enciclicas&artigo= 
vehementer_nos&lang=bra – consultado em 25.01.2014: “6. Que seja preciso separar o Estado da Igreja, é esta 
uma tese absolutamente falsa, um erro perniciosíssimo. Com efeito, baseada nesse princípio de que o Estado não 
deve reconhecer nenhum culto religioso ela é, em primeiro lugar, em alto grau injuriosa para com Deus; 
porquanto o Criador do homem também é o Fundador das sociedades humanas, e conserva-as na existência 
como nos sustenta nelas. Devemos-lhe, pois, não somente um culto privado, mas um culto público e social para 
honrá-lo. (...) 8. Essa tese subverte igualmente a ordem muito sabiamente estabelecida por Deus no mundo, 
ordem que exige uma harmoniosa concórdia entre as duas sociedades. Essa duas sociedades, a sociedade 
religiosa e a sociedade civil, têm, com efeito, os mesmos súditos, embora cada uma delas exerça na sua esfera 
própria a sua autoridade sobre eles. Daí resulta forçosamente que haverá muitas matérias que elas ambas deverão 
conhecer, como sendo da alçada de ambas. Ora, venha a desaparecer o acordo entre o Estado e a Igreja, e dessas 
matérias comuns pulularão facilmente os germes de contendas, que se tornarão agudíssimos dos dois lados; a 
noção da verdade será, com isso, perturbada, e as almas ficarão cheias de grande ansiedade. 9. Finalmente, essa 
tese inflige graves danos à própria sociedade civil, pois esta não pode prosperar nem durar muito tempo quando 
não se dá nela o seu lugar à religião, regra suprema e soberana senhora quando se trata dos direitos do homem e 
dos seus deveres”. 
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Supondo, hipoteticamente, que realmente existe uma verdade objetiva, tal qual 

defendida pela Igreja, como também existisse um céu e um inferno preparado para todos 

aqueles que não vivessem de acordo com esta verdade; não deveria o Estado, o responsável 

por assegurar o bem comum, agir ativamente, como faz para proteger a integridade física e a 

vida das pessoas, batalhando o quanto puder contra o engano, que destrói as almas para 

sempre? Este raciocínio hipotético é útil para demonstrar que partindo das mesmas premissas 

da Igreja não é difícil chegar através de um percurso lógico às mesmas conclusões que ela. 

Contudo, numa sociedade plural ela é essencialmente intolerante e arbitrária, porque ela é 

essencialmente incompatível com a liberdade. A Igreja, no ardor de defender a verdade 

objetiva da tradição (e alguns interesses não tão nobres) contra a afirmação de que todas as 

religiões são falsas (ateísmo), de que todas são iguais (indiferentismo) ou de que não é 

possível averiguar a verdade sobre ela (agnosticismo), não exitou em se colocar contra o 

liberalismo e a favor de velhos regimes, dos quais ela também fora vítima (do regalismo 

absolutista), como recurso para manter a sua capacidade de “impor a verdade, para o bem dos 

homens”. Contudo o liberalismo triunfou e o clericalismo sucumbiu, derrota que foi 

reconhecida tardiamente no Concílio do Vaticano II. 

2.3. A laicidade no Brasil Império e na I República 

No período do Brasil Império o Catolicismo era a religião oficial, conforme 

estabelecia a Constituição do Império do Brazil (1824). Porém, o que do ponto de vista formal 

parecia ótimo para a Igreja Católica, do ponto de vista prático foi muito ruim, pois o Estado 

estabeleceu um forte controle regalista sobre a Igreja. Conforme registrou Scampini (1974a, p. 

79), “Para o pesquisador imparcial da história brasileira é incrível a legislação imperial com 

seus Alvarás, consultas, resoluções, avisos e regulamentos em cujas malhas o governo trazia 

presa e manietada a Igreja a que estava unido”. Já para Fábio Carvalho Leite (2011), “A 

Constituição do Império era, guardadas as proporções, restritiva em relação às religiões em 

geral, tanto a católica quanto as acatólicas. A religião privilegiada, embora instituída 

religião do Estado, não era uma religião nacional”. 

Todavia, tudo mudou com o novo Regime. O jurisdicionalismo do Império sobre a 

Igreja teve fim, e com ele teve fim também o status de Igreja oficial, o que deixou o clero 
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católico alegre por um lado, mas insatisfeito por outro169. Esse duplo efeito da separação 

provavelmente seja a causa da pouca resistência clericalista no Brasil. 

O republicanismo, longe de ser apenas o resgate de ideias gregas e romanas, era, na 

sua nova roupagem, filho do intelectualismo europeu que se modernizava/secularizava. A 

modernização/secularização170, autonomizou as esferas da vida, possibilitando171 a distinção 

entre Estado, direito e indivíduo, do que resultou o liberalismo político; entre público e 

privado, do que decorreu o novel republicanismo; entre economia e política, gerando o 

liberalismo econômico; e reposicionou em esferas distintas a moral, o direito e a religião, 

viabilizando a separação entre o Estado e a Igreja. Quanto menor é o impacto da 

modernidade, mais difícil é conceber o Estado apartado da religião172. Quando o desgaste do 

Império estimulou a elite brasileira a buscar uma alternativa a ele, o modelo de governo que 

estava em voga na Europa e que já fora testado com sucesso na América do Norte era o 

republicanismo. Ele, porém, carregava consigo uma farta bagagem, as outras marcas da 

modernidade: o liberalismo político (constitucionalismo), o liberalismo econômico e a 

separação entre o Estado e a Igreja. Logo, ao “importar a República” tornou-se indubitável 

importar também algum modelo de separação Estado-igreja, restando apenas a tarefa de 

escolher qual modelo de separação. O modelo escolhido certamente não foi o Francês. 

Como foi dito anteriormente, o moderno nacionalismo francês nasceu imbricado com 

o nacionalismo, após a Revolução Francesa transformar a categoria de povo da França em 

nação francesa, bem como eliminou a dicotomia civil-militar durante a guerra contra os 

países vizinhos, num projeto de guerra total173 (inaugurado nesta ocasião), onde todos 

deveriam dar a suas vidas pela nova República (o governo do povo). Todavia, esta nova 

república nasceu em oposição extrema ao absolutismo mais vigoroso da Europa do século 

                                                
169 Cf. Scampini (1974b, p. 376): “resulta que a Igreja, embora fosse escrava do regime protecionista do Império, 
não estava preparada a mudanças de regime e sobretudo não desejava a separação do Estado: independência sim, 
separação não”. 
170 Conforme descrita por Weber e desenvolvida por Habermas. 
171 Diz o autor da pesquisa, e não, expressamente e desta maneira, Weber ou Habermas. 
172 Como ocorreu com Bodin e Hobbes, que imaginaram (muito equivocadamente) que se a religião estivesse sob 
o controle do Estado o problema dos conflitos religiosos seria resolvido; como ocorreu também com Locke, 
Montesquieu, Voltaire, Rouseeau, com exceção de Bayle, que mesmo defendendo a liberdade de religião eram 
incapazes de pensa-la para além dos limites do binômio tolerância intolerância. Pode-se dizer de Locke, que seu 
pensamento fazia distinção entre Estado e religião, mas era incapaz de fazer distinção entre moral, direito e 
religião, o que o impediu dar o salto realizado pelos revolucionários norte-americanos. 
173 Conforme já informado anteriormente, estas afirmações foram extraídas de Hobsbawm. 



85 

XVIII, cujo principal aliado era a Igreja Católica (galicana). Assim, com o renascimento da III 

República (1870-1940) este nacionalismo republicano renasceu juntamente com ele e se 

manifestou radicalmente na luta pela retira das referências religiosas da res pública, 

confinando-a paulatinamente ao âmbito privado, ao que a Igreja Católica, a mais afetada das 

quatro religiões reconhecidas, manifestou ferrenha oposição, acirrando ainda mais o clima de 

disputas. 

O republicanismo brasileiro não emergiu deste contexto de conflitos entre a “nação” e 

a Igreja. Não existiam razões históricas que justificavam uma ruptura radical. Inclusive, como 

demonstra Scampini (1974a, p. 376-377)174, Rui Barbosa, a pessoa nomeada para redigir o 

Decreto 110-A, que estabeleceu a separação entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica, 

realizou a sua tarefa tendo como interlocutor o representante da Igreja Católica, o Bispo do 

Pará, D. Macedo Costa, outrora preso pelo Império, que, mesmo reticente à separação, 

reivindicou apenas que ela se desse conforme o modelo norte-americano, e não o modelo 

francês; ao que respondeu positivamente e repetiu várias vezes Rui Barbosa, preterindo o 

francês ao modelo norte-americano de separação. Ainda conforme Scampini, o próprio 

General Deodoro da Fonseca declarou expressamente: “Sou católico, não assinarei uma 

constituição que ofenda a liberdade da Igreja. Dos bens das Ordens Religiosas, não 

permitirei que o Governo tome nem uma só pedra”. Realmente, todos os indícios apontam 

para uma transição à norte-americana, com resistência suave175 da Igreja Católica e a 

imposição de uma transição branda. 

De fato, Rui Barbosa se inspirou muito na Constituição norte-americana tanto no 

tocante à elaboração do texto do Decreto de Separação, quanto na redação da própria redação 

                                                
174 Fábio Carvalho Leite (2011) confirma que Rui Barbosa declarou publicamente várias vezes que o modelo 
adotado foi o norte-americano, apresentando várias declarações do célebre jurista. 
175 Cf. DIAS (2013): “Na nova conjuntura, já instaurada no Brasil, não houve, por parte dos bispos brasileiros, 
uma defesa declarada da Monarquia, porque a relação entre a Igreja e o Monarca, desde a prisão de Dom Vital e 
Dom Macedo em 1874, foi abalada e dava sinal real de incompatibilidade institucional do consórcio entre 
ambas. Para o episcopado, a idéia que se sobressaía, em 1889, era que o sistema anterior consistia em uma 
limitação para Igreja, sendo essa mais prejudicada que beneficiada. Assim, na inauguração da República, o 
episcopado, coletivamente, afirmava: ‘Entre nós a opressão exercida pelo Estado em nome de um pretenso 
padroado foi uma das principais causas do abatimento de nossa Igreja, do seu atrofiamento quase completo. Era 
uma proteção que nos abafava [...] Chegou-se até à perseguição! E a Igreja do Brasil viu com horror dois de seus 
bispos como se fossem vis criminosos, condenados pós-sentença do Supremo Tribunal de Justiça, a carregar 
baldes e varrer páteos na casa de Correção por quatro anos, porque ousaram manter a liberdade de consciência 
católica em fase da prepotência do Cesarismo’ (Episcopado Brasileiro, 1890a)”. 
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da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, estabelecendo a forma de Estado 

federalista e o presidencialismo. Conforme expõe Pedro Calmon, (apud SILVA, 2006, p. 79), 

a Constituição de 1891 era “o texto da Constituição norte-americana completado com 

algumas disposições das Constituições suíça e argentina”. A influência da primeira emenda 

(establishment clause e free exercise clause) pode ser notada no próprio vocabulário 

empregado no art. 1ª do Decreto, conforme abaixo:  

Decreto 110-A176: O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do 
Governo Provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, constituido 
pelo Exercito e Armada, em nome da Nação, DECRETA: Art. 1º E' 
prohibido á autoridade federal, assim como á dos Estados federados, expedir 
leis, regulamentos, ou actos administrativos, estabelecendo alguma 
religião, ou vedando-a, e crear differenças entre os habitantes do paiz, ou 
nos serviços sustentados á custa do orçamento, por motivo de crenças, ou 
opiniões philosophicas ou religiosas. Art. 2º a todas as confissões religiosas 
pertence por igual a faculdade de exercerem o seu culto, regerem-se segundo 
a sua fé e não serem contrariadas nos actos particulares ou publicos, que 
interessem o exercicio deste decreto. Art. 3º A liberdade aqui instituida 
abrange não só os individuos nos actos individuaes, sinão tabem as igrejas, 
associações e institutos em que se acharem agremiados; cabendo a todos o 
pleno direito de se constituirem e viverem collectivamente, segundo o seu 
credo e a sua disciplina, sem intervenção do poder publico. Art. 4º Fica 
extincto o padroado com todas as suas instituições, recursos e prerogativas. 
Art. 5º A todas as igrejas e confissões religiosas se reconhece a 
personalidade juridica, para adquirirem bens e os administrarem, sob os 
limites postos pelas leis concernentes á propriedade de mão-morta, 
mantendo-se a cada uma o dominio de seus haveres actuaes, bem como dos 
seus edificios de culto. Art. 6º O Governo Federal continúa a prover á 
congrua, sustentação dos actuaes serventuarios do culto catholico e 
subvencionará por anno as cadeiras dos seminarios; ficando livre a cada 
Estado o arbitrio de manter os futuros ministros desse ou de outro culto, sem 
contravenção do disposto nos artigos antecedentes. Art. 7º Revogam-se as 
disposições em contrario. - Sala das sessões do Governo Provisorio, 7 de 
janeiro de 1890, 2° da Republica. Manoel Deodoro da Fonseca. - Aristides 
da Silveira Lobo. - Ruy Barbosa. - Benjamin Constant Botelho de 
Magalhães. - Eduardo Wandenkolk. - M. Ferraz de Campos Salles. - 
Demetrio Nunes Ribeiro. - Q. Bocayuva (grifo nosso). 

                                                
176 In http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d119-a.htm - em 23.01.2015 
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Comparado com as regras anteriores, a partir do Decreto (i) o país deixa de ter uma 

religião oficial177 e, por conseguinte, deixa de ter o compromisso de mantê-la, a contar de um 

ano após a publicação do decreto; (ii) o acesso aos cargos públicos deixa de ser vedado aos 

não praticantes da religião oficial178, (iii) a liberdade de religião passa a ser plena179; e (iv) os 

instrumentos do regalismo como o Patronato Régio foram extintos, permanecendo apenas os 

limites da lei da mão-morta180, que foi revogada tacitamente pela Constituição de 1891. Como 

é possível observar, os avanços deste Decreto ainda foram muito tímidos. O verdadeiro 

progresso em direção à laicização do Estado foram estabelecidos Constituição de 1891181. 

A nova Constituição acrescentou ao Decreto (i) a secularização dos cemitérios, (ii) a 

proibição do ensino religioso nas escolas públicas, (iii) a exclusividade do casamento e (iv) 

não prescreveu qualquer possibilidade de cooperação entre o Estado e as instituições 
                                                
177 Limitações anteriores impostas pela CPIB (1824): “Art. 5. A Religião Catholica Apostolica Romana 
continuará a ser a Religião do Imperio. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto domestico, ou 
particular em casas para isso destinadas, sem fórma alguma exterior do Templo. 
178 Limitações anteriores impostas pela CPIB (1824): “Art. 95. Todos os que podem ser Eleitores, abeis para 
serem nomeados Deputados. Exceptuam-se: III. Os que não professarem a Religião do Estado. Art. 103. O 
Imperador antes do ser acclamado prestará nas mãos do Presidente do Senado, reunidas as duas Camaras, o 
seguinte Juramento - Juro manter a Religião Catholica Apostolica Romana, a integridade, e indivisibilidade do 
Imperio; observar, e fazer observar a Constituição Politica da Nação Brazileira, e mais Leis do Imperio, e prover 
ao bem geral do Brazil, quanto em mim couber. Art. 106. 0 Herdeiro presumptivo, em completando quatorze 
annos de idade, prestará nas mãos do Presidente do Senado, reunidas as duas Camaras, o seguinte Juramento - 
Juro manter a Religião Catholica Apostolica Romana, observar a Constituição Politica da Nação Brazileira, e ser 
obediente ás Leis, e ao Imperador. Art. 141. Os Conselheiros de Estado, antes de tomarem posse, prestarão 
juramento nas mãos do Imperador de - manter a Religião Catholica Apostolica Romana; observar a Constituição, 
e às Leis; ser fieis ao Imperador; aconselhal-o segundo suas consciencias, attendendo sómente ao bem da 
Nação”. 
179 Limitações anteriores impostas pela CPIB (1824): “Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos 
dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela 
Constituição do Imperio, pela maneira seguinte: V. Ninguem póde ser perseguido por motivo de Religião, uma 
vez que respeite a do Estado, e não offenda a Moral Publica”. 
180 O Império não autorizava que as Ordens Religiosas adquirissem bens ou os vendesse sem autorização prévia. 
Mas como as Ordens Religiosas recebiam muitas doações de fiéis, elas acumularam muito patrimônio 
indisponível. Portanto, tinham a mãe viva para receber, porém tinham a mão-morta para alienar. No período da 
transição de regime havia a controvérsia se as Ordens Religiosas permaneceriam com os seus bens de mão-
morta. A Constituição de 1891 excluiu os limites à aquisição e alienação de bens, outrora estabelecidas pelo ato 
normativo anterior ao Império que impôs a “Lei da mão-morta”. Cf. Scampini (1974b, p. 92) e Galdino (2006, p. 
73). 
181 A tese central do artigo do Fábio Carvalho Leite (2011) é a de que os rigores laicizantes da Constituição de 
1891 causaram um efeito contrário na influência do Catolicismo sobre a sociedade brasileira. Ao invés de 
enfraquecer o catolicismo ele se fortaleceu. As perseguições religiosas aumentaram, os símbolos católicos 
permaneceram nos locais públicos, o ensino religioso permaneceu, as constituições estaduais faziam referência a 
Deus no preâmbulo, os cemitérios não foram secularizados, etc. 
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religiosas. O projeto da Constituição era ainda mais severo, pois, além de propor a separação, 

o fim da subvenção pública e as restrições acima, mantinha a lei da mão-morta, ratificava a 

expulsão dos Jesuítas e secularizava completamente os cemitérios sem mencionar a 

possibilidade de realização de cerimônia religiosa no local. Entretanto, estas medidas mais 

duras não passaram pelo Congresso Constituinte. Para a análise da diferença entre o Projeto 

(provavelmente escrito por Rui Barbosa) o texto aprovado, consultar o Anexo I. 

Certamente o texto da Constituição de 1891, mesmo após as podadas do Congresso, 

ultrapassou os limites do modelo norte-americano de separação, adotando alguns elementos 

do modelo francês. Formalmente falando, a Constituição Republicana ficou entre as duas 

neste tocante. Na prática, porém, foi muito diferente, conforme demonstrou Fábio Carvalho 

Leite (2011). Segundo ele, a Carta Política de 1891 impôs um modelo de coordenação; e 

arremata: “A despeito da ideia amplamente difundida de que o modelo brasileiro de laicidade 

foi estabelecido pela Constituição de 1934, em resposta a um suposto laicismo radical do 

texto de 1891”. Num plano prático talvez o professor da PUC-RJ tenha razão, mas no plano 

teórico certamente o modelo implantado foi, sim, de separação, bem como o texto de 1934 

certamente buscou se alinhar mais à neutralidade do que o texto de 1891. A Constituição da I 

República nem ao menos autorizava o estabelecimento de concordatas com a Santa Sé. Foi 

necessária a edição de uma emenda constitucional em 1926182 para afastar os argumentos que 

reivindicavam este limite. 

A Constituição de 1934 manteve a proibição ao Poder Público de estabelecer, 

subvencionar e embaraçar cultos, ou estabelecer alianças ou dependências com denominações 

religiosas, porém excepcionou a (i) “colaboração recíproca em prol do interesse coletivo”; 

bem como (ii) reintroduziu a possibilidade (com restrições) de instituições religiosas 

manterem cemitérios particulares183; (iii) instituiu o casamento religioso com efeitos civis 

com a presença de um representante civil e (iv) restabeleceu o ensino religioso 

                                                
182 Antes da emenda o texto constitucional estabelecia que: Art. 72, § 7º “Nenhum culto ou igreja gosará de 
subvenção official, nem terá relações de dependencia ou alliança com o Governo da União, ou o dos Estados”. 
Esta emenda de 1926 acrescentou: “A representação diplomatica do Brasil junto á Santa Sé não implica 
violação deste principio”. 
183 Art. 113, 7) “Os cemitérios terão caráter secular e serão administrados pela autoridade municipal, sendo 
livre a todos os cultos religiosos a prática dos respectivos ritos em relação aos seus crentes. As associações 
religiosas poderão manter cemitérios particulares, sujeitos, porém, à fiscalização das autoridades competentes. 
É lhes proibida a recusa de sepultura onde não houver cemitério secular”. 
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(facultativo)184;  a Carta Política de 1946 previu a (v) assistência religiosa nas Forças 

Armadas e nos estabelecimentos de internação coletiva; (vi) vedou a perda de direitos pelos 

que alegassem escusa de consciência para não cumprir a obrigação imposta em caráter geral, 

desde que prestassem serviço alternativo; (vii) estabeleceu a imunidade tributária para todas 

as religiões185; (viii) como também concedeu efeitos civis ao casamento religioso. As 

Constituições de 1967 e 1969 não fizeram inovações substanciais. 

Nota-se que, ao menos no plano formal, as Constituições brasileiras foram ampliando 

os direitos religiosos em relação à Constituição de 1891. Portanto, se é certo que o Brasil 

nunca viveu um sistema laicista, como uma análise meramente do documento constitucional 

de 1891 pudesse sugerir, é certo também que o Brasil seguiu uma tendência de ampliação das 

liberdades religiosas desde aquela Carta Política. 

2.4. Ateísmo, laicidade positiva e fundamentalismo 

Como foi apontado no subcapítulo 1.1., uma ideia exteriorizada, como, por exemplo, 

uma língua, uma religião, etc., só está seguramente objetivada quando ela é recebida como 

real pelo conjunto da sociedade. Várias pessoas devem compartilhar a mesma ideia e tê-la 

como verdade para que ela seja recebida como um dado, algo posto, incontestável, 

simplesmente por ser óbvia. A isso se chama estrutura de plausibilidade (Peter Berger). O 

iluminismo e a ciência corroeram a estrutura da plausibilidade do cristianismo. A verdade 

cristão deixou de ser óbvia, o que obrigou os seguimentos cristão a adotarem três estratégias 

básicas, a primeira foi a completa rejeição ao espírito iluminista, como fez a Igreja Católica, a 

segunda foi a assimilação dele, como fez o protestantismo alemão, do que decorreu a teologia 

liberal, a terceira foi a completa indiferença ao iluminismo, enfatizando questões não 

racionais da fé cristã, como o fez o pietismo e o metodismo. 

                                                
184 Art. 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 
escolas públicas primárias, secundárias, profissionais e normais”. 
185 Antes só existiam benefícios tributários em sede legal, que privilegiavam especialmente a Igreja Católica, 
segundo expõe ANDRADE, José Bonifácio Borges de. O acordo Brasil-Santa Sé: Anotações sobre alguns 
aspectos. In MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva; NOBRE, Milton Augusto de Brito (Org.). O Estado laico 
e a liberdade religiosa – São Paulo: LTr, 2011, p. 148. 
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Contudo, outros setores da sociedade não apenas assimilaram o espírito iluminista, 

como também o aprofundaram ao seu extremo. O ateísmo rejeitado pelo iluminismo tornou-se 

uma concepção largamente apoiada por grandes pensadores do século XIX, com destaque 

para Marx, Nietzsche e Freud, este último já no início do século XX. Com o fim da verdade 

cristã como verdade óbvia, como verdade posta, ganharam força movimentos como o 

anticlericalismo, que buscava tornar a sociedade menos submissa à influência da Igreja, e o 

secularismo, para o qual a influência da própria religião sobre a sociedade deveria minguar 

até se esgotar. No tocante aos três nomes referidos, a lógica antirreligiosa verificada neles 

influenciou indelevelmente o tempo em que viveram, mas fizeram-se sentir com maior 

impacto ainda no século XX, influenciando na maneira como o papel da religião na sociedade 

deveria ser compreendido. Por estas razões é importante conhecer, pelo menos suscintamente, 

os seus argumentos de ataque à religião. 

Conforme expõe Michael Löwy186, o jovem Marx ao dizer que “a religião é ópio do 

povo” segue de perto a tradição dos neo-hegelianos de esquerda, que consideravam a religião 

como a alienação da essência humana187. A ideia de religião como ópio já estava presente (em 

contextos variados) nos escritos de Kant, Herder, Feuerbach, etc. Antes de Marx, já dizia H. 

Heine: “Bem-vinda seja a religião que verta, no cálice amargo do sofrimento humano, 

algumas gotas doces e soporíficas de ópio espiritual, algumas gotas de amor, de esperança e 

de fé”; e MosesHess (1843): “A religião pode tornar suportável... a triste consciência da 

escravidão... da mesma forma que o ópio é útil no caso de doenças penosas”. Na mesma linha 

deles, Marx faz a sua celebre declaração sobre a religião no seu livro sobre a filosofia do 

direito de Hegel (1843):  

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. A supressão [Aufhebung] da 
religião como felicidade ilusória do povo é a exigência da sua felicidade real. 
A exigência de que abandonem as ilusões acerca de uma condição é a 
exigência de que abandonem uma condição que necessita de ilusões. A 
crítica da religião é, pois, em germe, a crítica do vale de lágrimas, cuja 

                                                
186 LÖWY, Michael. A guerra dos deuses: religião e política na América Latina. Petrópolis: Editora Vozes, 2000, 
p. 13. 
187Löwy ressalta que esta concepção se distância da tradição iluminista que considerava a religião como simples 
conspiração do clero (anticlericalismo). 
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auréola é a religião. (...) A tarefa imediata da filosofia, que está a serviço da 
história, é, depois de desmascarada a forma sagrada da autoalienação 
[Selbstentfremdung] humana, desmascarar a autoalienação nas suas formas 
não sagradas. A crítica do céu transforma-se, assim, na crítica da terra, a 
crítica da religião, na crítica do direito, a crítica da teologia, na crítica da 
política.188 

Um estudo propriamente marxista sobre a religião, porém, só será realizado depois, na 

Ideologia Alemã (1846), onde Marx cataloga a religião como uma das muitas formas de 

ideologia. No futuro, porém, o tema da religião não se demonstrará relevante no 

desenvolvimento do seu pensamento. O seu materialismo e seu combate às ideologias (dentre 

as quais a religião), no entanto, reafirmarão a incompatibilidade (porém, não a repulsa) dela 

com o sistema socioeconômico proposto por ele. 

Em Nietzsche o anticlericalismo iluminista exacerba-se ao seu extremo, convertendo-

se também em ateísmo militante. O filósofo não se coloca apenas contra os milagres, os 

dogmas, a tradição ou a revelação, como no iluminismo. Para Nietzsche o cristianismo é um 

mal em si, com sua ética de fracos e de derrotados189. “Nem a moral nem a religião, no 

cristianismo, têm algum ponto de contato com a efetividade”190. Suas críticas ao cristianismo 

são implacáveis. Por isso mesmo vê o “evento da morte de Deus”191 com como um 

acontecimento memorável: 

O que há com nossa serenidade. O maior dos acontecimentos recentes - que 
‘Deus está morto’, que a crença no Deus cristão caiu em descrédito já 

                                                
188 Cf. MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel, 1843 / Karl Marx ; tradução de Rubens Enderle e 
Leonardo de Deus ; [supervisão e notas Marcelo Backes]. São Paulo: Boitempo, 2010, 2ª ed revista, p. 145 e 
146. 
189 “A ‘salvação da alma’ - ou, em alemão: ‘o mundo gira em torno de mim’ ... O veneno da doutrina ‘direitos 
iguais para todos’ - foi o cristianismo que mais fundamentalmente o disseminou; a todo sentimento de veneração 
e de distância entre homem e homem, isto é, ao pressuposto de toda elevação, de todo crescimento de 
civilização, o cristianismo fez uma guerra de morte, a partir dos mais secretos escaninhos dos instintos ruins - a 
partir do ressentimento das massas ele forjou para si a principal arma que tem contra nós, contra tudo o que é 
nobre, alegre, magnânimo sobre a terra, contra nossa felicidade sobre a terra .. . A ‘imortalidade’ concedida a 
cada Pedro e Paulo foi até agora o maior, o mais maldoso atentado contra a humanidade nobre.” Cf. 
NIETZSCHE, Friedrich. O Anticristo. Coleção os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1999, p. 399. 
190 NIETZSCHE, Friedrich. idem, p. 395  
191 Nietzsche escreveu uma encenação emblemática sobre o louco que está à procura de Deus pela cidade, mas 
não consegue encontra-lo porque ele está morto. Todos o mataram! Para conferir a tradução completa deste texto 
diretamente do alemão para o português, cf. LIBANIO, João Batista. A religião no início do milênio. São Paulo: 
Edições Loyola, 2011, p. 42 e 43. 
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começa a lançar suas primeiras sombras sobre a Europa. (...) e tudo quanto, 
depois de solapada essa crença, tem agora de cair, porque estava edificado 
sobre ela, apoiado a ela, arraigado nela; por exemplo, toda a nossa moral 
europeia. (...)e essas consequências mais próximas, suas consequências para 
nós, não são, ao inverso do que talvez se poderia esperar, nada tristes e 
ensombrecedoras, mas antes são como uma nova espécie, difícil de 
descrever, de luz, felicidade, facilidade, serenidade, encorajamento, aurora ... 
De fato, nós filósofos e ‘espíritos livres’ sentimo-nos, à notícia de que ‘o 
velho Deus está morto’, como que iluminados pelos raios de uma nova 
aurora; nosso coração transborda de gratidão, assombro, pressentimento, 
expectativa.192 

As considerações ateístas e antirreligiosas de Freud povoam grande parte dos seus 

escritos. Mas as suas ideias centrais sobre a religião podem ser observadas na obra O futuro 

de uma ilusão, na qual propõe que as ideias religiosas “são ilusões, realizações dos mais 

antigos, forte e prementes desejos da humanidade. O segredo de sua força reside na força 

desses desejos”193; e, principalmente no livro O mal estar da civilização194. Nesta obra o Pai 

                                                
192 NIETZSCHE, Friedrich. A Ciência Gaia. Coleção os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1999 p. 195 e 
196. 
193Apud LIBANIO, João Batista. idem, p. 17 
194 FREUD, Sigmund. O mal-estar da civilização, novas conferências introdutórias e outros textos. São Paulo: 
Companhia das Letras. s.a.,: “Em O futuro de uma ilusão, eu estava menos interessado nas fontes profundas do 
sentimento religioso do que naquilo que o homem comum entende como sua religião, o sistema de doutrinas e 
promessas que de um lado lhe esclarece os enigmas deste mundo com invejável perfeição, e de outro lhe garante 
que uma solícita Providência velará por sua vida e compensará numa outra existência as eventuais frustrações 
desta. Essa Providência o homem comum só pode imaginar como um pai grandiosamente elevado. Apenas um 
ser assim é capaz de conhecer as necessidades da criatura humana, de ceder a seus rogos e ser apaziguado por 
seu arrependimento. Tudo isso é tão claramente infantil, tão alheio à realidade, que para alguém de atitude 
humanitária é doloroso pensar que a grande maioria dos mortais nunca se porá acima desta concepção de vida (p. 
18 e 19). A questão da finalidade da vida humana já foi posta inúmeras vezes. Jamais encontrou resposta 
satisfatória, e talvez não a tenha sequer. Muitos dos que a puseram acrescentaram: se a vida não tiver finalidade, 
perderá qualquer valor. Mas esta ameaça nada altera. Parece, isto sim, que temos o direito de rejeitar a questão. 
O seu pressuposto parece ser aquela humana soberba de que já conhecemos tantos exemplos. Ninguém fala sobre 
a finalidade da vida dos animais, (...) Novamente, apenas a religião sabe responder à questão sobre a finalidade 
da vida. Dificilmente erramos, ao concluir que a ideia de uma finalidade na vida existe em função do sistema 
religioso. Então passaremos à questão menos ambiciosa: o que revela a própria conduta dos homens acerca da 
finalidade e intenção de sua vida, o que pedem eles da vida e desejam nela alcançar? É difícil não acertar a 
resposta: eles buscam a felicidade, querem se tornar e permanecer felizes. (p. 20). É de particular importância o 
caso em que grande número de pessoas empreende conjuntamente a tentativa de assegurar a felicidade e 
proteger-se do sofrimento através de uma delirante modificação da realidade. Devemos caracterizar como tal 
delírio de massa também as religiões da humanidade. Naturalmente, quem partilha o delírio jamais o percebe.” 
(p. 25 e 26) A religião estorva esse jogo de escolha e adaptação, ao impor igualmente a todos o seu caminho para 
conseguir felicidade e guardar-se do sofrimento. Sua técnica consiste em rebaixar o valor da vida e deformar 
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da Psicanálise retoma o tema da religião, realizando uma apologia contundente contra ela, 

argumentando que “Tudo isso é tão claramente infantil, tão alheio à realidade, que para 

alguém de atitude humanitária é doloroso pensar que a grande maioria dos mortais nunca se 

porá acima desta concepção de vida.” Para Freud, a retórica da religião sobre o sentido da 

vida é falso, pois a vida não tem sentido. Seria mais correto perguntar “o que se busca da 

vida”, ao invés do sentido dela. E o que se busca dela é a felicidade. A religião seria um 

delírio de massas, uma alternativa tola de busca da felicidade, uma vez que ela promete o que 

não pode cumprir. Mais uma vez ela é só ilusão. 

Nota-se que os três autores se distanciam profundamente do iluminismo no tocante à 

valorização do fenômeno religioso. O deísmo iluminista era tanto anticlerical – considerava 

tanto a tradição quanto à revelação formas do obscurantismo irracional –, quanto combativo 

ao ateísmo, que julgava a/imoral. Já o ateísmo militante do século XIX e início do século XX, 

além de incorporar as críticas do iluminismo contra a religião, não deixam pedra sobre pedra, 

reputando a religião como um mal para a humanidade.  

Laicidade sã ou positiva: Pelo lado da Igreja Católica, com a vitória histórica do 

liberalismo, não restou alternativa a ela senão ceder. O velho clericalismo já não encontrava 

ouvintes sérios no mundo secularizado, razão pela qual foi necessário, então, adaptar outro 

discurso. Esta adaptação foi a Laicidade sã ou positiva195. A partir de Pio XII (1939-1958) a 

Igreja adotou uma nova postura sobre a relação entre o Estado e a religião. Se antes não 

poderia existir liberdade contra a verdade, a partir de Pio XII ela continua não existindo, 

porém se desloca para um plano mais abstrato, menos exclusivista, menos agressivo, o plano 

da afirmação da maioria cristã sobre a minoria, que se concretizaria pelas vias democrática. 

Pio XII refere-se a “laicidade sã” num sentido de separação que não menospreza a relevância 

da Igreja na formação sociocultural do povo. Como diz Huaco (2008), com o processo de 

secularização a confessionalidade outrora defendida transforma-se em confessionalidade 

                                                                                                                                                   
delirantemente a imagem do mundo real, o que tem por pressuposto a intimidação da inteligência. A este preço, 
pela veemente fixação de um infantilismo psíquico e inserção num delírio de massa, a religião consegue poupar 
a muitos homens a neurose individual. Mas pouco mais que isso. Existem, como dissemos, muitos caminhos que 
podem levar à felicidade, tal como é acessível ao ser humano, mas nenhum que a ela conduza seguramente. 
Tampouco a religião pode manter sua promessa. Quando o crente se vê finalmente obrigado a falar dos 
“inescrutáveis desígnios” do Senhor, está admitindo que lhe restou, como última possibilidade de consolo e fonte 
de prazer no sofrimento, apenas a submissão incondicional. E, se está disposto a isso, provavelmente poderia ter 
se poupado o rodeio (p. 28 e 29).” 
195 Esta exposição tem como referência Jónatas Machado (1996, p. ), Adragão (2002, p. ) e Huaco (2008) 



94 

histórico-sociológica. Com efeito, mesmo com toda ênfase do Concílio do Vaticano II sobre a 

vinculação da liberdade de religião à dignidade da pessoa humana, a ênfase no 

reconhecimento da dimensão exterior, social, e, eventualmente, política, não deixou de se 

fazer presente no discurso, gerando certa desconfiança sobre os seus propósitos196, já que 

defender a expressão pública da religião ocupando a posição de Instituição religiosa mais 

poderosa do Mundo é minimamente suspeito. Inobstante, o discurso é carregado de muitos 

fundamentos que confluem com os argumentos seculares sobre o tema. Senão vejamos: 

Este Concílio Vaticano declara que a pessoa humana tem direito à liberdade 
religiosa. Esta liberdade consiste no seguinte: todos os homens devem estar 
livres de coacção, quer por parte dos indivíduos, quer dos grupos sociais ou 
qualquer autoridade humana; e de tal modo que, em matéria religiosa, 
ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de 
proceder segundo a mesma, em privado e em público, só ou associado com 
outros, dentro dos devidos limites. Declara, além disso, que o direito à 
liberdade religiosa se funda realmente na própria dignidade da pessoa 
humana, como a palavra revelada de Deus e a própria razão a dão a 
conhecer. Este direito da pessoa humana à liberdade religiosa na ordem 
jurídica da sociedade deve ser de tal modo reconhecido que se torne um 
direito civil. De harmonia com própria dignidade, todos os homens, que são 
pessoas dotadas de razão e de vontade livre e por isso mesmo com 
responsabilidade pessoal, são levados pela própria natureza e também 
moralmente a procurar a verdade, antes de mais a que diz respeito à religião. 
Têm também a obrigação de aderir à verdade conhecida e de ordenar toda a 
sua vida segundo as suas exigências. Ora, os homens não podem satisfazer a 
esta obrigação de modo conforme com a própria natureza, a não ser que 
gozem ao mesmo tempo de liberdade psicológica e imunidade de coacção 
externa. O direito à liberdade religiosa não se funda, pois, na disposição 
subjectiva da pessoa, mas na sua própria natureza. Por esta razão, o direito a 
esta imunidade permanece ainda naqueles que não satisfazem à obrigação de 
buscar e aderir à verdade; e, desde que se guarde a justa ordem pública, o seu 
exercício não pode ser impedido.197 

                                                
196 Essa desconfiança pode ser notada com clareza em Jónatas Machado (1996). 
197 Dignitatis Humanae - sobre a liberdade religiosa, Concílio do Vaticano II – In http://www.vatican 
.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_po.html – 
Consultado em 31.01.2015. 
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É notável a abertura do Concílio para o discurso racional-humanístico da liberdade de 

religião, radicando-a na dignidade da pessoa humana198. Embora em outros momentos o 

Concílio mantenha o discurso teológico-político199 para esta fundamentação, esta abertura a 

uma matriz outrora combatida não pode deixar de ser visto como um grande avanço.  

Compete observar, porém, que quando Papa Pio XII se refere à “legítima e sã laicidade do 

Estado” ele tinha em vista combater o laicismo, o que não deixou de ser observado no 

Concílio do Vaticano II. A Igreja beatifica um termo para condenar o outro, que lhe é hostil. É 

inegável, porém, que este Concílio deu um passo além, defendendo categoricamente a 

liberdade de religião e os direitos humanos200, advogando201 o seu caráter universal, não 

obstante mantivesse ao horizonte o ideal de laicidade sã, positiva, a qual se referiu Pio XII, 

combativa ao laicismo. O Papa Bento XVI também empreendeu uma defesa da dimensão 

social da fé no 56º Congresso Nacional da União de Juristas Católicos Italianos: 

                                                
198 Segundo Rhonheimer, a Declaração Dignitatis Humanae dissolve o nexo entre a liberdade religiosa e a 
verdade. Conforme o autor, porém, “Trata-se de uma separação a nível jurídico e político, que não significa 
dizer que não existe verdade religiosa ou que todas as religiões sejam equivalentes. Trata-se de uma postura de 
indiferença política – do Estado –, e não de uma indiferença total, nem de um indiferentismo teológico”. em 
RHONHEIMER, Martin. Duas formas de laicidade: A concepção política e a concepção integrista. In 
MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva; NOBRE, Milton Augusto de Brito (Org.). O Estado laico e a liberdade 
religiosa – São Paulo: LTr, 2011, p. 76-77). 
199 O discurso teológico-político que fundamenta a laicidade positiva são os mesmos defendidos por Adragão 
(2002) e já expostos no subcapítulo 1.2.., segundo o qual “esta luta pela libertas ecclesiae contribuiu 
historicamente para o advento da liberdade religiosa.” (p. 43); “A consciência do dualismo conseguiu, apesar de 
tudo, sobreviver aos desvios e derrogações dos tempos medievais e modernos. A liberdade religiosa, novidade 
cristã na primeira afirmação, continuava a aguardar a sua proclamação como direito fundamental” (p. 58). 
Segunda esta compreensão a liberdade religiosa tem como gênese o próprio cristianismo, na doutrina dos dois 
reinos e o dualismo dela decorrente (inédito na história humana), na luta da Igreja pela liberdade contra a 
interferência do Estado e nas estratégias da Igreja para tentar assegurar esta liberdade através das concordatas. O 
problema é que, a parir destas premissas, é indubitável concluir que, por ser a liberdade de religião uma 
liberdade cristã contra o Estado (libertas ecclesiae), não é lógico que o Estado, sob pena de autocontradição, 
oponha a dimensão objetiva (a laicidade) deste direito à influência cristã sobre a sociedade e, indiretamente, 
sobre as decisões políticas que versem sobre temas morais caros à fé cristã. A máxima de que “não existe 
liberdade contra a verdade” estaria se retirando do debate (a partir desta conclusão) pela porta da frente e 
voltando pela porta dos fundos. Essa “conclusão indubitável”, porém, não é expressamente afirmada por 
Adragão. Ela decorre da aplicação da lógica aos pressupostos supracitados e podem ser verificados nos diversos 
discursos que ainda defendem a primazia da “verdade católica contra o erro”. 
200 Como um filho rejeitado que agora é agasalhado pela mãe, como o próprio Concílio enfatizou. Quando 
Jónatas Machado (1996, p. 42-50; 193) faz questão de desvincular os fundamentos dos direitos humanos do 
discurso teológico-político. 
201 De maneira ambígua para Jónatas Machado (1996). 
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Todos os crentes, e de um modo geral os crentes em Cristo, tem o dever de 
contribuir para elaborar um conceito de laicidade que por um lado reconheça 
a Deus e a sua lei moral, a Cristo e a sua Igreja o lugar que lhe corresponde 
na vida humana, individual e social, e que por outro lado afirme e respeite a 
“legítima autonomia das realidades terrenas” [...]. A base doutrinal da 
“laicidade sã”, ... implica que as realidades terrenas certamente gozam de 
uma autonomia efetiva, mas não na ordem moral. Por outro lado, a 
“laicidade sã” implica em que o Estado não considere a religião como um 
mero sentimento individual, que poderia se confinar ao âmbito privado. Pelo 
contrário, a religião – ao também estar organizada em estruturas visíveis, 
como acontece com a Igreja – tem que ser reconhecida como presença 
comunitária pública. À luz destas considerações certamente não é expressão 
de laicidade, senão de laicismo, a hostilidade contra qualquer forma de 
relevância política e cultural da religião; em particular contra a presença de 
qualquer símbolo religioso nas instituições públicas. Tampouco é sinal de 
laicidade sã negar à comunidade cristã, e a quem a representa legitimamente, 
o direito de pronunciar-se sobre os problemas morais que hoje interpolam a 
consciência de todos os seres humanos, em particular dos legisladores e dos 
juristas. Portanto, não se trata de ingerência indevida da Igreja na atividade 
legislativa, própria e exclusiva do Estado, mas sim da afirmação e da defesa 
dos grandes valores que dão sentido à vida da pessoa e asseguram a sua 
dignidade. Estes valores, antes de serem cristão são humanos; por isso a 
Igreja não pode ficar silenciosa e indiferente perante eles, e tem o dever de 
proclamar com firmeza a verdade sobre o homem e o seu destino.202 

Nota-se que, como no Dignitatis Humanae, Joseph Ratizger defende uma liberdade de 

religião ampla, enfatizando a dimensão social e (as vezes) política desta liberdade, o que 

coloca este direito em rota de colisão com o postulado liberal de neutralidade do Estado. Este, 

pois, é o principal dilema atual do debate sobre ao tema: até que ponto os Estados laicos 

devem reconhecer a dimensão não privada da liberdade religiosa? 

Uma análise desconfiada, anticlerical ou secularista destes discursos não deixará de 

apontar alguns indícios de parcialidade nele, como a suspeita conjugação do discurso 

teológico-político ao discurso racional-humanístico203 e o favorecimento explícito do 

catolicismo, uma das religiões com mais adeptos no mundo. Por outro lado, uma análise 

                                                
202 Texto extraído de http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/december/documents/ 
hf_ben_xvi_spe_20061209_giuristi-cattolici_po.html – Consultado em 31.01.2015. O texto foi lido pela primeira 
vez em Huaco (2008).  
203 Primeiro Jónatas Machado (1996) e depois Fábio Carvalho Leite (2014) demonstram esta desconfiança.  
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pautada numa visão condescendente ao fenômeno religioso enxergará na defesa que o 

Concílio do Vaticano II e Bento XVI fizeram da liberdade de religião uma autêntica luta 

contra a arbitrariedade estatal de cunho laicista e ateísta. 

Fundamentalismo204: Segundo Leonardo Boff205, o fundamentalismo “Não é uma 

doutrina. Mas uma forma de interpretar e viver a doutrina”, sem observar a sua inserção no 

processo histórico e sem abertura ao diálogo. Boff propõe ainda que sem as intepretações e 

atualizações do texto sagrado, a verdade essencial da doutrina religiosa é absolutizada, 

tornando-se intransigente. O termo fundamentalismo será abordado abaixo de forma genérica, 

sem levar em consideração as feições que o fenômeno assumiu nas diversas tradições 

religiosas. A exposição da sua origem no contexto protestante dos EUA é realizada apenas em 

função da raiz histórica do termo.  

Com a ascensão da Modernidade, a teologia ortodoxa, tal qual elaborada pelos 

Reformadores e combatida pela contrarreforma, passou a sofrer várias transformações em 

função da influência do racionalismo e do empirismo no século XVII. O impacto da filosofia 

moderna sobre a teologia dividiu-a em três linhas: (i) o grupo daqueles que permaneceram 

fiéis à discussão dogmática; (ii) o grupo que considerava as disputas teológicas “inúteis”, 

passando a relativizar a importância dos dogmas na vida cristã (pietismo); e (iii) o grupo dos 

céticos e críticos da religião, que seriam os precursores do iluminismo. Contudo, estes grupos 

não se mantiveram completamente estanques e o poder da crítica do iluminismo à forma 

tradicional de religião não pode ser ignorada. É assim que no século XIX, o modo de pensar 

Deus e de interpretar os textos bíblicos foram revistos, e foram estabelecidos novos pontos 

                                                
204 A presente exposição tem por base as seguintes referências bibliográfias: VASCONCELLOS, Pedro Lima. 
Fundamentalismo: matrizes, presenças e inquietações. São Paulo: Paulinas, 2008; GEERING, Lloyd. 
Fundamentalismo. São Paulo: Fonte Editorial, 2009. DREHER, Martin Norberto. Fundamentalismo. São 
Leopoldo: Sinodal, 2006; ACAT. Fundamentalismo, integrismo: uma ameaça aos direitos humanos (trad. 
Mariana Nunes Ribeiro Echalar). São Paulo: Paulinas, 2001; SOUZA, Sandra Duarte de (org.). 
Fundamentalismos religiosos contemporâneos. São Paulo: Fonte Editorial, 2013; BOFF, Leonardo. 
Fundamentalismo: a globalização e o futuro da humanidade. Rio de Janeiro: Sextante, 2002; PIERUCCI, 
Antônio Flávio. Fundamentalismo e integrismo: os nomes e a coisa. In: Revista USP, 13 (mar/abr/mai 92): pp. 
144-157; PANASIEWICZ, Roberlei . Fundamentalismo Religioso: história e presença no cristianismo. In: X 
Simpósio da Associação Braslileira da História das Religiões: Migrações e Imigrações das Religiões, 2008; 
TEIXEIRA, F. L. C. . O pluralismo religioso e a ameaça fundamentalista. Numem (UFJF), v. 10, p. 09-24, 2007; 
PEREIRA, Miguel Baptista. Modernidade, fundamentalismo e pós-modernidade. In: Revista Filosófica de 
Coimbra – 2, 1992, p. 205-263; além da bibliografia já citada ao final como Armstrong (2009), Santos (2013) e 
Neto (2007). A ordem da exposição está disposta conforme a exposição didática de Vasconcellos.  
205 BoFF, ... ibid, p. 25. 
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centrais da teologia, como (i) a ênfase em Deus como amor e não mais como juiz; (ii) a visão 

otimista com relação ao ser humano graças a uma centelha divina presente em cada pessoa; 

(iii) a mudança de percepção sobre Jesus, enfatizando mais o seu exemplo para a humanidade 

do o seu papel de salvador; (iv) a Bíblia deveria ser enfocada como testemunho múltiplo e de 

várias faces da experiência religiosa; (v) a maior valorização deveria ser dada ao ensinamento 

moral de Jesus frente às doutrinas e dogmas religiosos206. 

Para os cristãos conservadores, herdeiros do dogmatismo da Reforma, a Teologia 

Liberal ameaçava a identidade cristã, tida como parte constituinte da nação americana, que se 

perderia se fosse alterada. A reação destes cristãos começa através da criação de conferências 

e seminários com o objetivo de combater o “Perigo Liberal”. Em 1883 ocorreu a primeira 

conferência que reuniu teólogos britânicos, americanos e canadenses visando contestar as 

interpretações deste seguimento da teologia. Em 1895, um encontro em Niagara Falls, ficou 

conhecido como o marco para o movimento fundamentalista, pois foi neste encontro que 

estabeleceram os cinco fundamentos do protestantismo conservador. São eles: (i) a 

inefabilidade das Escrituras, que se torna a principal base do programa fundamentalista; (ii) a 

divindade de Cristo, que se contrapõe à ênfase liberal sobre o Jesus Histórico; (iii) o 

nascimento virginal e milagroso (redundância enfática!) de Jesus, sem a participação de um 

homem; (iv) o caráter expiatório da morte de Jesus, reafirmando que a morte de Jesus não foi 

meramente o desfecho de um herói martirizado; (v) a ressurreição de Jesus como fato 

objetivo e certeza do retorno no final dos tempos, que era negada pelos liberais 

(VASCONCELLOS, 2008). 

Cumpre observar, porém, que estes princípios não são novidades no cristianismo. Pelo 

contrário, eles já eram facilmente encontrados na proclamação de qualquer igreja cristã 

histórica. O diferencial deles não era o conteúdo ou aspecto de novidade, e sim o tom 

reacionário e militante estabelecido no discurso. Esta reação foi acompanhada e fortalecida 

pela difusão paralela do milenarismo, que pregava o iminente retorno de Jesus à Terra, 

enfatizando a dimensão apocalipca da fé cristã. Mas o movimento fundamentalista americano 

só seria realmente fortalecido com o lançamento de uma série de panfletos chamados de “The 

Fundamentals – a testimony to the truth” (os fundamentais - um testemunho em prol da 

verdade). Cerca de três milhões de exemplares de cada um dos panfletos foram distribuídos 

                                                
206 VASCONCELLOS, ... idem, p. 19-31. 
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gratuitamente a pastores, estudantes e professores. Os fundamentalistas protestantes 

entenderam que a divulgação deste material seria a primeira ação para a defesa da causa. Eles 

estavam convictos de que tinham a missão de defender os fundamentos da fé cristã e a 

identidade crista da América207. Razão pela qual não buscavam apenas tomar partido nas 

disputas teológicas. O movimento se estendeu ao cenário social e político, para colocar em 

prática o ideal de que precisavam salvar a identidade cristã americana, como forma de garantir 

a hegemonia no cenário internacional, “sob a benção de Deus”.208 

Quando os segmentos mais secularizados da sociedade passaram a reagir ao 

movimento, especialmente após o “case Scopes”, no qual os fundamentalistas se empenharam 

para que o Estado do Tennessee condenasse o professor de biologia John T. Scopes por ter 

desrespeitado a lei que proibia o ensino do darwinismo nas escolas daquele Estado, começou-

se a utilizar a palavra “fundamentalismo” em sentido pejorativo. Rapidamente o uso da 

palavra se espalhou, passando a ser utilizada amplamente pelas ciências sociais, a mídia e o 

grande público para identificar comportamentos militantes e intransigentes, religiosos ou não. 

O uso mais técnico da palavra, porém, restringe-se aos defensores da verdade religiosa dos 

perigos da modernidade209, com o objetivo de restabelecer a base religiosa da sociedade. 

Certamente essa reação impulsionou o surpreendente reaparecimento vigoroso da religião no 

cenário público, assumindo dimensão de fenômeno global no século XX210. 

                                                
207 Muitos fundamentalistas interpretaram a I Guerra Mundial como sinalização do apocalipse. A América, neste 
contexto, seria um espécie de novo Israel, uma nação eleita para proclamar e guardar a verdade no mundo, 
conforme VASCONCELLOS, Fundamentalismo... cit, p. 48. 
208 Expressão utilizada por Catroga (2010). 
209 Cf. PEREIRA, ..., op. cit., o “fundamentalismo é o oposto dialético do Iluminismo e as suas formas” (p. 208), 
“Nos olhos dos adversários pode a Modernidade ler os seus próprios limites. Acusam-na de ser uma época, que 
perdeu o seu sentido como sociedade, se desenraizou, trocou o "mundo da vida" por ideologias e destruiu a 
coesão axiológica, que originariamente a enlaçava. Esta reacção pode provocar o endurecimento de imagens pré-
modernas de mundo como lugar incontestável das origens religiosas. Porém, não é a valorização da tradição que 
é fundamentalista, mas o seu carácter de verdade única, indiscutível e definitiva, que se encontra também em 
fundamentalismos modernos como o dogmatismo marxista, a realização hegeliana do Absoluto e o estádio 
positivo de Cocote sem qualquer alternativa. Além de uma revolta, o fundamentalismo é uma crítica, onde a 
Modernidade deve tomar consciência dos seus próprios limites (p. 217). Por isso, em muitas nações do Próximo 
Oriente o movimento islâmico desempenha o papel, que na Europa, nos anos 30, se propôs o Partido Comunista, 
isto é, a defesa revolucionária dos interesses e dos valores sociais de todas as vítimas do processo europeu de 
modernização” (p. 221). “O grande inimigo de qualquer fundamentalismo é o pluralismo inaugurado pelas 
liberdades básicas do homem moderno, mormente pela liberdade de crença, pela liberdade de consciência e pela 
liberdade de religião” (p. 223). 
210 Ao contrário do propuseram os teóricos do secularismo (tese dura da secularização). 
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A popularização do termo, porém, trouxe consigo a vulgarização da expressão. Como 

disse Leonardo Boff, “o termo fundamentalismo tornou-se palavra de acusação. 

Fundamentalista é sempre o outro”211. Assim, toda forma de expressão ou reivindicação 

social (as vezes com repercussão política) partida de uma matriz religiosa passou a ser 

chamada de fundamentalismo; a defesa da liberdade de religião, numa sentido de afirmação 

da expressão religiosa num âmbito que ultrapasse a dimensão privada, também é chamada de 

fundamentalismo; a crença no mysterium tremendum e em verdades consideradas reveladas 

passou a ser considerada como fundamentalismo; etc.. Ora, num mundo onde terroristas 

religiosos, que matam milhares de civis inocentes em atentados absolutamente execráveis, são 

chamados de fundamentalistas, não é difícil associar à expressão um sentido de obscurantismo 

assassino e desumano; bem como não é difícil associar as pessoas que são taxadas de 

fundamentalistas a este mesmo obscurantismo. Porém, este uso generalizado da palavra não 

leva em consideração a complexidade do fenômeno religioso, da diferença entre os diferentes 

grupos religiosos da sociedade ou até mesmo dentro de uma mesma confissão religiosa, das 

divergentes concepções teológicas e política internas e negligenciam completamente a marca 

essencial do fundamentalismo, a militância agressiva212 e o discurso de ódio213.   

Porquanto, é metodologicamente imprescindível rejeitar o uso da expressão ou utilizá-

la com ressalvas e esclarecimentos. Este segunda opção foi acolhida por Jaime Weingartner 

Neto (2007, p. 50-53), segundo o qual existem dois tipos de fundamentalismos, (i) o 

fundamentalismo-crença; e (ii) o fundamentalismo-militante. O primeiro é de estilo 

hermenêutico e consegue conviver com os diferentes, mesmo sem concordar com eles. Logo, 

deve ser respeitado e está protegido pela liberdade de religião. Já o segundo afronta os valores 

do Estado Democrático de Direito, e deve ser combatido. Esta diferenciação é útil e 

imprescindível. Valendo acrescentar, porém, que ambos defendem a dimensão exterior da 

liberdade de religião, o que coloca novamente a questão: até que ponto os Estados laicos 

devem reconhecer a dimensão não privada da liberdade religiosa? 

                                                
211 BOFF, ... op. cit., p. 10. 
212 O fundamentalismo agressivo confunde pluralismo com relativismo, fechando as portas ao outro (o diferente) 
e ao direito do outro de ser tratado com igual dignidade e respeito (Dworkin). Transformando o diferente no 
inimigo a ser combatido, nem sempre por ódio à diferença (muitas vezes sim), mas sempre porque o ataque é 
compreendido como forma de defesa, como forma de assegurar a sobrevivência da sociedade ou da religião. 
213 Rechaça-se aqui peremptoriamente todo sentido alargado desta expressão. Discurso de ódio no sentido aqui 
empregado é o discurso que estimula expressamente a violência ou prega a inferioridade ontológica do 
adversário ou segmento combatido, tal qual verificado na Alemanha Nazista. 
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Em síntese, é sempre bom lembrar (i) que nem todo protestante é um 

fundamentalista214, nem todo católico é um integrista, nem todo mulçumano fervoroso é um 

jihadista e nem todo ateu é antirreligioso, uma vez que em todos estes seguimentos existem as 

correntes internas mais liberais e menos libererais; que (ii) a crença na infalibilidade Papal e 

na tradição, a crença na inerrância das Escrituras (Bíblia ou Alcorão) e a descrença total em 

Deus não implicam necessariamente num comportamento agressivo, intolerante e 

incompatível com o Estado laico; (iii) que nem todo fundamentalista é um fundamentalista-

militante; e (iv) que o fundamentalismo-militante215 é completamente incompatível com o 

Estado laico, na medida em que busca impor uma mundividência não compartilhada por todos 

os membros da comunidade política, o que viola as liberdades das minorias e atenta contra o 

pluralismo. Não há espaço para o fundamentalismo-militante nas sociedades democráticas, 

plurais e fundadas sob o princípio da dignidade humana. Não pode existir tolerância em favor 

da intolerância216. 

2.5. A laicidade nos EUA, na França e na CRFB/88 

O modelo de laicidade norte-americano sofreu várias mudanças no decorrer do tempo. 

Enquanto a Constituição Federal era aplicada apenas em âmbito federal, deixando os Estados 

livres para discutirem internamente sobre a confessionalidade estatal e sobre a relação entre o 

Estado e a religião, determinando a relação de ambos no tocante ao âmbito escolar, nas 

repartições públicas, na vida cívica, etc. Neste período, a regra nos EUA era a 

aconfessionalidade na maioria dos Estados e a confessionalismo em alguns poucos217, bem 

como uma larga abertura ao fenômeno religioso através das legislações estaduais. Entretanto, 

tudo mudou a partir do momento em que se firmou a jurisprudência de que a 14ª emenda (due 

processo of law) deveria ser aplicada aos Estado. A partir deste entendimento a Suprema 

                                                
214 Apesar de não encontrar muito adesão no Brasil, o protestantismo liberal ainda é muito forte na Europa. 
215 O protestante, o católico (clericalismo radical), o islâmico (jihadismo), o republicano (laicismo) ou o ateu 
(secularismo radical). 
216 Ou seja, deve-se adotar a cautela que faltou a John Locke, de não estigmatizar a priori um seguimento 
religioso (o catolicismo e o ateísmo, no caso do autor inglês), ou ao ateísmo secularista, de estigmatizar a própria 
religião. 
217 Como informado anteriormente, no momento em que ratificaram a Bill of Rights, apenas três Estados ainda 
mantinham estabelecimento de alguma espécie: Massachusetts (até 1833), New Hampshire (até 1819) e 
Connecticut (até 1818). 
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Corte passou a interferir amplamente nesta seara, ditando os contornos do confronto entre as 

duas cláusulas da religião presentes na primeira emenda.  

No case Everson v. Board of Education restou consignado que “nem um estado nem o 

governo federal pode, aberta ou secretamente, participar nos negócios de quaisquer 

organizações ou grupos religiosos e vice versa”. Em sequência, este entendimento foi 

depurado no famoso case Lemon v. Kurtzman (1971), no qual a ajuda financeira dos Estados 

às escolas confessionais somente seria admitida se a parceria obedecesse três requisitos, que 

ficaram conhecidos como o teste Lemon: (i) a lei deve ter um propósito legislativo secular; (ii) 

seu efeito principal ou primário deve ser um que nem promove nem inibe a religião; (iii) a lei 

não deve incentivar “um embaraçamento governamental excessivo com a religião”. Ele se 

tornou um paradigma nas decisões da Suprema Corte, inobstante em alguns casos esse 

Tribunal adotar outros critérios (CITRA, 2014). Portanto, o princípio da cooperação foi 

estabelecido pela Suprema Corte, mas de uma maneira bem restrita, não bastando apenas a 

parceria concorrer para o bem comum, como no caso da Constituição brasileira de 1988.  

Em Illinois ex rel. McCollum v. Board of Ed. of School (1948) proibiu-se o uso do 

espaço da escola pública para o ensino religioso, sendo possível, porém, como em Zorach v. 

Clauson (1952), a saída da criança durante o horário escolar para receber ensino religioso fora 

da escola pública. Ainda em relação ao ambiente escolar, em Engel v. Vitale (1962) foi 

proibido a oração coletiva dos alunos; em School Dist. v. Schempp (1963) foi proibida a 

determinação para a leitura bíblica; em Lee v. Weisman (1992) foi proibida a benção de 

ministro religioso na cerimônia de formatura dos alunos; nos termos de Santa Fe Independent 

School Dist. v. Doe (2000) tão pouco é válida a regra que estabelece a eleição entre os 

próprios alunos para escolher por meio de votação se teriam ou não uma oração antes dos 

jogos de futebol de várzea e quem realizaria esta oração. Tão pouco é possível colocar 

símbolos religiosos em escolas públicas, mesmo se estes símbolos forem comprados com 

contribuições privadas como estabeleceu Stone v Graham (1980). Leis que proíbem o ensino 

do evolucionismo ou condicionam o ensino do evolucionismo ao ensino do criacionismo são 

inconstitucionais, conforme em Epperson v. Arkansas (1968) e Edwards v Aguillard (1987) 

(CITRA, 2014). 

Se em relação a associação entre escola pública e religião a Suprema Corte tem 

adotado um posicionamento extremamente restritivo, o mesmo não pode ser dito sobre a 

exposição de símbolos religioso fora delas. No geral, a Suprema Corte costuma ser mais 
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tolerante neste tocante. Em McGowan v. Maryland (1961) ela manteve a lei que determinava 

o fechamento obrigatório dos estabelecimentos aos domingos; em Marsh v. Chambers (1983) 

permitiu a continuidade da oração de abertura das seções legislativas do Nebraska realizada 

regularmente pelo capelão financiado pelo poder público; em Lynch v. Donnelly (1984) 

permitiu a compra com o dinheiro público e a exposição de um presépio natalino; por outro 

lado, em Allegheny County v. Greater Pittsburgh (1989), a Corte não autorizou a exposição 

de um presépio católico nas escadarias do foro local, por estar muito mais caracterizado como 

uma manifestação religiosa do que o presépio do case anterior que continha Papai Noel, 

renas, etc.; já no case Van Orden v. Perry (2005) foi questionado o monumento dos dez 

mandamentos instalado numa área que envolve o Capitólio do Texas, destinada a exposição 

de monumentos sobre a história do Estado, mas a Suprema Corte negou provimento a 

reclamação, pois, 

Segundo a corte, o caso colocava a ‘dificuldade de respeitar ambas as faces 
[da Cláusula do Estabelecimento]. Nossas instituições pressupõem um Ser 
Supremo, mas essas instituições não podem pressionar a observância de uma 
religião sobre seus cidadãos. Uma face olha para o passado, em 
reconhecimento da herança de nossa Nação, enquanto que a outra olha para 
o presente, demandando uma separação entre igreja e estado. A 
reconciliação dessas duas faces exige que nós nem abdiquemos de nossa 
responsabilidade em manter uma divisão entre igreja e estado, nem 
demonstremos uma hostilidade para com a religião, incapacitando o governo 
de, em algumas maneiras, reconhecer nossa herança religiosa’ (545 US 677, 
683-4). Observa-se que, na fundamentação da decisão nesse caso, a 
SCOTUS distanciou-se do teste de Lemon (CITRA, 2014). 

Tanto Fabio Leite (2014, p. 100-126)218 quanto Fernando Cintra (2014) reconhecem as 

variações da jurisprudência da Suprema Corte. Analisando as posições do Tribunal maior 

norte-americano, percebe-se, como pontuou Ana Paula de Barcellos (2011), que a 

jurisprudência constitucional norte-americana tem enfrentado grandes dificuldades para fixar 

um meio-termo entre ambas as cláusulas religiosas. Tanto as Cortes quanto a doutrina 

costumam procurar no arcabouço histórico da Primeira Emenda em busca de uma orientação 

hermenêutica. Entretanto, não faz cessar as dificuldades, tendo em vista que os relatos 
                                                
218 “O direito constitucional norte-americano, a despeito do que é eventualmente sugerido, não apresenta um 
posicionamento sólido e pacificamente compartilhado a respeito da interpretação das cláusulas de religião. Ao 
contrário, o tema oferece linhas hermenêuticas bastante variadas, do que é um bom exemplo justamente o 
itinerário seguido pela Suprema Corte nos casos envolvendo exceções religiosas às normas estatais”.  
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históricos por vezes são vagos e muitos dos problemas atuais jamais foram imaginados no 

passado. 

Insta frisar que estas decisões mais restritivas à liberdade de religião começaram a ser 

proferidas pela Suprema Corte a partir de 1940. A título ilustrativo, vale a penas trazer à 

memória o que no período da proclamou a República no Brasil as lideranças católicas 

solicitaram que o modelo de separação adotado fosse o modelo norte-americano, e não o 

modelo francês. Ao que Rui Barbosa (apud LEITE, 2011) pensou ter atendido, já que afirmou 

peremptoriamente que o modelo de separação seria o norte-americano, como segue (esta 

exposição é útil para demonstrar a abertura deste modelo para a religião): 

Ali [nos EUA] não se divisa nesses fatos o mínimo agravo à secularidade 
legal das instituições. O que lá não se toleraria, nem a nossa legislação 
tolera, é estabelecer distinções legais entre confissões religiosas, sustentar a 
instrução ou o culto religioso à custa de impostos, obrigar à frequência dos 
templos ou à assiduidade nos deveres da fé, criar embaraços de qualquer 
natureza ao exercício da religião, contrariar de algum modo a liberdade de 
consciência, a expressão das crenças ou a manifestação da incredulidade, nos 
limites do respeito às crenças e à liberdade alheias. Mas “nenhum princípio 
de direito constitucional se quebranta”, diz um grande jurisconsulto 
americano, o juiz Cooley, “quando se afixam dias de ação de graças e jejum, 
quando se nomeiam capelães para o exército e a marinha, quando se abrem 
as sessões legislativas, orando, ou lendo a Bíblia, quando se anima o ensino 
religioso, favorecendo com a imunidade tributária as causas consagradas ao 
culto”. [...] o constitucionalismo americano repele essa uniformidade ateia, 
cuja superstição professa a República no Brasil, e que não estava decerto nos 
intuitos dos seus fundadores. Desde 1876 que eu escrevia e pregava contra o 
consórcio da Igreja com o Estado; mas nunca o fiz em nome da irreligião: 
sempre, em nome da liberdade. [...] 

O sentido atribuído à dupla cláusula da religião pela Suprema Corte, ainda que não 

seja uniforme, indica uma tendência de estabelecer um muro entre a religião e política. Foi a 

partir de 1940 que os EUA migraram gradativamente de um modelo de aconfessionalidade 

para um modelo mais claro de separação. Os críticos desta postura enfatizam que os critérios 

adotados pela Corte muitas vezes confunde promoção da religião com promoção da liberdade 

de religião, podendo resultar na discriminação das instituições religiosas em relação às 

instituições não religiosas, num momento em que o Estado expande as suas áreas de 

intervenção. O efeito concreto disto é a diminuição da liberdade das confissões religiosas 

(MACHADO, 1996, p. 317). Insta frisar, porém, que não obstante às restrições impostas pela 
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Suprema Corte, os EUA não se tornou um país laicista. Como ressalta Kent Greenawalt 

(2011, p. 22): “Desde os primórdios, a crença e a prática religiosa tem sido consideradas 

totalmente compatíveis com os alicerces de nossa ordem política”. 

Já na França, as várias medidas anticlericais adotadas no final do século XIX foram 

reforçadas no início do século XX. O golpe de misericórdia contra as religiões, especialmente 

o catolicismo (religião privilegiada219), foi dado através das leis de 1901 e, principalmente, na 

lei de separação de 1905220. Segundo a lei de 1905, (i) a religião é “desestatizada”, não 

podendo mais contar com o subsídio público; (ii) “as manifestações exteriores de culto” 

poderiam ser regulamentadas pelas leis municipais; (iii) a interdição de “signos ou emblemas 

religiosos” em monumentos ou locais públicos; (iv) além de que os cultos realizados nas 

instituições religiosas foram regulados como públicos, e poderiam ser fiscalizados pela 

“polícia de cultos” ou pelas autoridades responsáveis pela ordem pública; (v) os imóveis da 

Associações de Culto (ACs) foram transferidos para o patrimônio artísticos e histórico; (vi) os 

templos, muitos deles pertencentes ao Estado, em função da regulamentação das quatro 

religiões reconhecidas feita por Napoleão, foram apenas emprestados para as ACs (Giumbelli, 

2002, p. 188). 

A partir destas leis e de reformas posteriores, estabeleceu-se na França três modelos de 

instituição religiosa. As “ACs”, as “ACs reconhecidas” e as Congregações. Como a Igreja 

Católica não aceitou o regime da “AC”, ela permaneceu como Congregação e não gozava de 

benefícios, até que uma mudança na legislação autorizou estes benefícios para ela. Portanto, 

dois modelos recebem benefícios (especialmente fiscais), as “ACs” reconhecidas e a Igreja 

Católica221. Esse reconhecimento, porém, é seguido de uma maior liberdade do Estado para 

interferir na atividade da religião. Os não reconhecidos, as chamadas seitas, são tratados como 

religiões de segunda classe, são discriminados, são vistos com desconfiança pela sociedade, já 

que não receberam o selo de autenticidade religiosa do Governo, etc. (GILBELLI, 2002, p. 

188-190; BIRMAM, 2005). 

                                                
219 “a religião da maioria dos cidadãos franceses” - Preâmbulo da Concordata de 1801; “a religião do Estado” - 
Constituição de 1814; “a religião professada pela maioria dos franceses” - Constituição de 1830 (LEITE, 2014, 
p. 130) 
220 Informações extraídas de Giumbelli (2002, p. 188). 
221 Em 1988 tornou-se possível outras congregações serem reconhecidas também. 
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Essa forma peculiar dos franceses se oporem à religião tendo em perspectiva o 

nacionalismo e o republicanismo, ainda pode ser visto em atitudes atuais, como a perseguição 

às seitas (ex: Revendo Moon) que acontecem naquele país desde os anos 70. Conforme 

pesquisa realizada por Patrícia Birman (2005)222, a popularização do combate às seitas 

cresceu na França muito em função de uma percepção de continuidade natural e substantiva 

entre os indivíduos, suas famílias e a nação. As famílias que se sentiam afetadas não se 

conformavam em “perder” o seu membro para aquelas seitas estrangeiras, rejeitando a ideia 

de que pudesse ser natural que pessoas com a formação cultural daquele país transitassem 

entre “mundos” tão incompatíveis, como o mundo das seitas estrangeiras e a sociedade 

francesa. Birman acrescenta: 

“Ao privilegiar a associação entre família, homogeneidade cultural e 
integridade da nação, de um lado, e irracionalidade e seitas estrangeiras, do 
outro, os movimentos contra as seitas na França construíram o perigo das 
seitas como uma ameaça aos fundamentos da nação, sob a guarda da 
instituição familiar” 

A França é muitas vezes acusada por muitos autores de tentar privatizar a religião, 

num esforço “republicano” de estabelecer um espaço público neutro. Esta peculiaridade da 

laicidade (laicismo) francesa é defendida por Baubérot (2011), para quem o liberalismo 

ajudou as pessoas a perceberem a diferença entre o indivíduo e o Estado, possibilitando a 

diferenciação entre espaço público da sociedade civil, esfera pública (política e institucional), 

e a esfera privada. A religião é livre para transitar pelo espaço público e pela esfera privada, 

mas não pela esfera público. Mas o que é esfera público? O autor explica: 

os organismos cujo funcionamento social é institucional e tem um aspecto de 
obrigação social pertencem à esfera pública. Um exemplo simples: na 
França, praticar o proselitismo em praça pública é permitido. Na escola, no 
hospital, isso é proibido, assim como numa prefeitura. O Conseil d’État 
acatou essa distinção, em 1989, permitindo que os estudantes portassem 
símbolos religiosos discretos dentro da escola e proibindo o uso desses 
símbolos caso se tornassem proselitistas. A lei de 2004, por sua vez, a partir 
de uma concepção da escola como “santuário republicano” (J. Chirac)32, 
alega que tais símbolos seriam ipso facto proselitistas na escola, ao passo 
que são permitidos no hospital, no tribunal e na prefeitura, para aqueles que 

                                                
222 Ver tb. Giumbelli (2002). 
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não exercem papel institucional, embora o proselitismo seja proibido nesses 
mesmos locais. 

Note-se que o nacionalismo republicano francês opõe a res pública à religiosidade, 

como se as esferas público e privada não possuíssem zonas de contato. Ademais, a separação 

em si não é uma violência expressa contra a religião, porém o rigor com o qual esta separação 

é feita, sim. E nisso a França é um caso peculiar (“exceção francesa”). 

A segunda experiência laicista que é bastante conhecida é a experiência mexicana. 

Segundo Blancarte (2008), esse país viveu duas grandes reformas no tocante à relação Estado-

igreja. A primeira ocorreu na promulgação da Constituição de 1857, que (i) omitia qualquer 

referência ao catolicismo como religião oficial, diferentemente das constituições e leis 

anteriores. Essa modificação foi aprofundada após a Guerra dos Três Anos, quando foram 

promulgadas as Leis de Reforma, que estabeleceram (i) a separação formal entre o Estado e a 

religião, (ii) a instituição do registro e do casamento civil, (iii) a secularização dos cemitérios 

e a nacionalização dos bens eclesiásticos. Com exceção da última, todas as medidas eram 

reclames típicos da ampliação da liberdade de religião, uma vez que estes atos civis não 

estavam ao alcance das pessoas que não professassem a fé católica. Em momento posterior, 

após a promulgação da Constituição de 1917, várias medidas mais radicais (anticlericais) 

foram implementadas no México, como (iv) não reconhecer a personalidade jurídico das 

Igrejas e a proibição de possuírem bens, as limitações ao culto fora dos templos, (v) a 

proibição de formação de partidos políticos com referências religiosas e (v) as proibições para 

que os ministros de culto participassem em atividades políticas. Pode-se dizer, à luz das 

informações supracitadas, que a primeira reforma mexicana foi laicizante e que a segunda foi 

laicista. 

No Brasil, a liberdade de religião ingressou formalmente223 na Ordem Jurídica 

nacional através da Constituição Republicana de 1891 e nunca mais saiu. A Constituição de 

1988 atribui-lhe amplo amparo, em várias partes do corpo constitucional, inclusive fazendo 

                                                
223 Fábio Carvalho Leite (2011) demonstra que a implantação da liberdade de religião e da separação entre 
Estado e Igreja no Brasil foi meramente formal no período da I República.  
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menção a Deus no Preâmbulo224. Segue abaixo os comandos normativos que versam sobre ela 

explicitamente e o preâmbulo. 

1. Art. 5º, 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; 

2. Art. 5º, VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência 
religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva; 

3. Art. 5º, 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; 

4. Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: XV - repouso semanal remunerado, 
preferencialmente aos domingos; 

5. 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; 

6. Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. § 1º - às Forças 
Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em 
tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, 
entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção 
filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter 
essencialmente militar. 

7. Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI - 
instituir impostos sobre: b) templos de qualquer culto; 

8. Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 
maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais 
e artísticos, nacionais e regionais. § 1º - O ensino religioso, de matrícula 
facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas 
de ensino fundamental. 

9. Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo 
ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas 

                                                
224 Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (grifo nosso). 
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em lei, que: I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus 
excedentes financeiros em educação; II - assegurem a destinação de seu 
patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao 
Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades. 

10. Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 2º 
- O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
  

Além de ampliar as garantias à liberdade de religião, que foram crescendo em todas as 

constituições anteriores desde a Constituição de 1891, a Carta Política de 1988, tendo os 

modelos norte-americano, o francês/mexicano e a sua própria experiência constitucional como 

referências paradigmáticas, (i) não proibiu ou restringiu a atuação de ministros religiosos na 

política, (ii) não proibiu o ensino religioso nas escolas públicas; (iii) não tentou definir o que é 

religião ou submeteu esta competência a qualquer órgão estatal, (iv) não proibiu a ostentação 

de símbolos religiosos em locais públicos, (v) não limitou de qualquer forma os direitos de 

propriedade das instituições religiosas, (vi) não vedou a possibilidade do Brasil estabelecer 

concordatas com a Santa Sé ou outra instituições religiosa, (vii) não estruturou o direito à 

liberdade de religião com a arquitetura de uma norma de ineficácia contida225 ou limitada226, 

não cedendo abertura para o Legislador Ordinário restringir este direito com 

discricionariedade ampla, ou condicionando o seu exercício à edição de norma posterior a ser 

elaborada após a promulgação da Constituição; (vii) não estabeleceu formas de controle 

administrativo sobre as instituições religiosas; (viii) suprimiu a limitação da ordem pública e 

dos bons costumes ao direito de liberdade de religião227; etc. 

Pelo contrário, (i) fez menção expressa a Deus no preâmbulo228; (ii) instituiu o ensino 

religioso facultativo nas escolas públicas, em horário normal de aula229; (iii) evitou a 

dificuldade imposta pela jurisprudência da Suprema Corte dos EUA sobre o financiamento de 

escolas confessionais, assegurando através do art. 213 a possibilidade de investimento público 

em escolas confessionais, sem estabelecer requisitos semelhantes ao Lemon test; (iv) 

                                                
225 Para o conceito de norma de eficácia contida, cf. SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas 
Constitucionais – 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 103 e seg. 
226 Cf. SILVA, ... ibid, p. 117 e seg. 
227 Constituição de 1967, art. 150, § 5 – “É plena a liberdade de consciência e fica assegurado aos crentes o 
exercício dos cultos religiosos, que não contrariem a ordem pública e os bons costumes”. 
228 Diferentemente da Constituição de 1891. 
229 Diferentemente da Jurisprudência norte-americana, da legislação francesa e da Constituição de 1891. 
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assegurou imunidade tributária aos templos indiscriminadamente230; (v) reconheceu o 

casamento religioso com efeitos civis231;  (vi) tão pouco a CRFB/88 estabeleceu requisitos 

rigorosos para a cooperação entre o Estado e a religião, instituindo um regime de cooperação 

ampla232. Isso demonstra que a Assembleia Nacional Constituinte repudiou completamente as 

características básicas do laicismo francês e afastou os limites mais rigorosos da 

jurisprudência norte-americana sobre a relação entre o Estado e a religião, abrindo-se com 

maior porosidade à fluidez religiosa na esfera pública. Isso certamente contribui para o Brasil 

viver um livre mercado religioso aberto (PIERUCCI, 1997), com ampla liberdade. 

Logo, o Brasil de 1988 é diferente do Brasil de 1891, que se situava entre o 

liberalismo norte-americano e o laicismo francês. Hoje o Brasil certamente é o país onde há 

mais liberdade de religião dos três, pois seu modelo de separação é menos rigoroso. Depois do 

Brasil, numa escala de rigor na separação, vem os EUA e, em sequência, vem o laicismo 

francês. Diante destes dois modelos, até o silêncio da CRFB/88 é eloquente (ex: não veda 

ministros a se candidatarem a cargos eletivos, não determina a retirada dos símbolos 

religiosos dos locais públicos, ). Não existe um muro de separação entre a religião e a política 

no Brasil, no máximo só existe uma cerca de arame. 

 

CAPÍTULO III – O CONCEITO DE LAICIDADE 

3.1 Dificuldades com a palavra laicidade e influência ideológica no uso do termo 

Tudo que foi escrito até o presente momento teve o objetivo de fornecer os subsídios 

teóricos e históricos para viabilizar a tarefa de definir o que é laicidade. Os breves dilemas 

apresentadas na introdução da pesquisa sobre a definição do sentido e do âmbito normativo 

deste princípio político-jurídico de ordem constitucional, ilustraram o desafio aqui assumido. 

Para esta tarefa ser bem sucedida, porém, será necessário, preliminarmente, fazer algumas 

                                                
230 Sem opor os limites e os requisitos estabelecidos pela legislação francesa. 
231 Sem exigir a presença de representantes civis como em constituições anteriores. 
232 Em contraste com o rigor dos modelos norte-americano, francês e com a parte da Constituição de 1967/69 
que parecia restringir a cooperação (“Art 9º - A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é 
vedado: II - estabelecer cultos religiosos ou igrejas; subvencioná-los; embaraçar-lhes o exercício; ou manter com 
eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada a colaboração de Interesse público, 
notadamente nos setores educacional, assistencial e hospitalar”). 
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diferenciações entre laicidade e alguns conceitos análogos, e, no plano metodológico, 

denunciar as diversas ideologias233 que podem influenciar na sua definição. 

Em primeiro lugar é importante lembrar que o termo laicidade não se encontra na 

CRFB/88. O que não significa que não exista um princípio da laicidade na nossa ordem 

constitucional. Ele não é o correspondente direito da regra estabelecida no art. 19, I da 

CRFB/88, que dispõe sobre o regime jurídico-político-institucional estabelecido entre o 

Estado e a religião. Na verdade, a laicidade é o princípio político-jurídico implícito, resultado 

da interpretação sistemática do establishment clause com os diversos dispositivos da Carta 

Política que protegem e regulam a liberdade de religião, sem falar na influência de outros 

princípios estruturantes da Constituição, como o republicano, o democrático e o da isonomia. 

Essa dupla dimensão também é diagnosticada pelo professor Marcello Ciotola (2014), com 

esteio em Abraham Barreto Ortega, a laicidade “desempenha dupla tarefa. Em primeiro 

lugar, garante a liberdade religiosa [...] Em segundo lugar limita a ação estatal, na medida 

em que impede o Estado de se converter em portador de dogmas de uma religião específica”. 

Porquanto, quando a Constituição estabelece no art. 19, I da CRFB/88 que “É vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 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” (o establishment clause), e, concomitantemente, estabelece 

o ensino religioso facultativo nas escolas públicas de ensino fundamental, este ensino 

religioso não está violando o princípio da laicidade ou, tão pouco, excepcionando ele. Na 

verdade, o ensino religioso, tal qual previsto no art. 210, § 1º da CRFB/88, integra o seu 

âmbito normativo do princípio. 

Diferenciar o princípio da laicidade da pura cláusula de separação é uma tarefa 

metodológica essencial, porque a laicidade incorpora sentidos que não estão contidos nos 

verbos-tipo prescritos pelo art. 19, I da CRFB/88, além do que, é possível um Estado ser laico 

                                                
233 A palavra “ideologia” aqui utilizada tem um sentido genérico (não marxiano), englobando todas as formas de 
concepção sobre a religião e o papal dela na sociedade. Sobre o tema da influência das pré-compreensões na 
interpretação do direito ver: BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos Filosóficos do novo direito constitucional 
brasileiro (pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A nova 
interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas – 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006; e STREK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da 
construção do Direito / Lenio Luiz Strek – 11ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014. 
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até mesmo sem adotam o regime da separação (BLANCARTE, 2008). Quando o Ministério 

Público, por exemplo, invoca o princípio da laicidade para solicitar a retirada da expressão 

“Deus seja louvado” da cédula da moeda nacional, o Real234, ele não estará se socorrendo em 

nenhum dos verbos-tipo do preceito constitucional referido, cujo alcance dos seus sentidos 

seria insuficiente para compor o sentido de laicidade proposto pelo MP. Logo, o sentido de 

laicidade tal qual invocado necessariamente precisa transcender os limites semânticos da 

cláusula de separação. Senão vejamos. Inscrever a expressão “Deus seja louvado” na cédula 

não implica em estabelecer cultos religiosos ou igrejas, tendo em vista tratar-se de uma 

expressão que faz uma referência a um Deus genérica (do tipo deísta, tal qual encontrada na 

cédula do dólar?), que não tem conexão com um culto religioso ou uma Igreja específicos. O 

texto puro do art. 19, I da CRFB/88, sem fundamentações outras, sugere que o Estado é 

aconfessional, e não religiosamente neutro. Neste sentido, “Deus seja louvado” não violaria a 

cláusula referida, dado que o Estado não é ateu e também não está se vinculando a nenhum 

culto ou Igreja específicos. Portanto, com base apenas nos verbos-tipos do establishment 

clause o regime da separação, a priori, está mantido. Seria diferente se a constituição vedasse 

a ostentação de qualquer símbolo religioso, como fez a Lei de Separação da França (1905), 

mas este não é o caso. Por outro lado, pode-se argumentar que (como o MP fez), tendo em 

vista a existência de uma minoria235 de ateus no Brasil, esta conclamação monoteísta estaria 

violando a liberdade de “não crer” deste segmento. Porém, este argumento também não 

subsiste, pois qual seria o prejuízo causado aos ateus por esta minúscula frase? De que 

maneira a frase representaria uma limitação à liberdade jurídico-subjetiva de “não crer” do 

ateu? Nenhuma, certamente. Portanto, o conceito de laicidade advogado pelo MP também não 

está pautado simples e estritamente no direito à liberdade religiosa. Conquanto não esteja 

calcado estritamente nem no establishment clause nem no free exercise clause, só podem 

existir outras razões (conscientes ou inconscientes) que justifique esta forma de interpretar a 

laicidade (vedação a qualquer referência religiosa, mesmo que genérica, no espaço público). 

Existe um conteúdo atribuído ao princípio da laicidade que não é dado pelos verbos-tipo 

destas duas cláusulas. O desafio é: qual é este conteúdo? Certamente a Constituição deu pistas 

                                                
234 Conselho Nacional do Ministério Público. Ministério Público em Defesa do Estado Laico. Brasília: CNMP. 
2014, p. 63-84, v. 2. 
235 É incrível como esta palavra, ao lado de “dignidade da pessoa humana”, são utilizadas como fórmulas 
mágicas capazes de relativizar instantaneamente qualquer outro direito contraposto. Mas vamos avançar, pois 
este não é o objeto da nossa pesquisa. 
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de qual foi o modelo de laicidade escolhido por ela, dentre os vários que foram colocados em 

pauta durante o período dos debates da Assembleia Constituinte. 

O sintagma laicidade236 é um neologismo francês utilizado pela primeira vez 1871 no 

contexto do conflito entre os grupos secularistas e o catolicismo sobre o fim da 

confessionalidade do ensino na França. A origem da palavra é a expressão grega laós237, que 

foi utilizado nas versões gregas do VT e do NT para designar o substantivo “povo”. Durante a 

Idade Média foi utilizada para distinguir a população em geral (leigos)238 em contraste com o 

clero. Partindo desta diferenciação (leigos e clero), os nacionalistas franceses reivindicavam 

que o ensino deveria ser de titularidade do povo (laós), por isso laico, já que a sua principal 

tarefa era formar os cidadãos da República (Condorcet), ao invés de formar fiéis para a Igreja. 

Foi neste contexto de oposição nacionalista e anticlerical que surgiu a palavra. Rapidamente o 

termo laicidade se espalhou para os países europeus de idioma de origem latina e de tradição 

católica, através de grupos nacionalistas anticlericais que também buscavam mais autonomia 

do laós em relação ao catolicismo. Isso justifica, em parte, a rejeição inicial da Igreja Católica 

ao vocábulo. Contudo, após o Pio XII e o Concílio do Vaticano II, no qual a Igreja estabelece 

a sua anuência (ambígua239) ao ideal de liberdade religiosa e de separação entre o poder 

político e o espiritual, a expressão laicidade passou a ser utilizada no contexto de separação 

neutra (nem tanto) entre Estado e Igreja, ao passo que laicismo passou a ser utilizado para 

designar uma ideologia política anticlerical/secularista tal qual o modelo francês (CATROGA, 

2010, 273-304). Insta frisar, porém, que as últimas duas constituições da França (1946 e 

1958) referiram-se ao país como uma “república laica” os autores franceses utilizarem a 

expressão laicidade no mesmo sentido aqui apontado como laicismo.   

                                                
236 Cf. DOMINGOS, Marília de Franceschi Neto. Escola e laicidade: o modelo Francês. Interações – Cultura e 
Comunidade, v. 3, n° 4, p. 153-170, 2008, p. 3: A laicidade foi formada no século XIX a partir do adjetivo laïc 
(leigo, aquele que não pertence ao clero). O termo deriva do grego Laos, que significa povo. Este termo vai 
aparecer em 1871, quando será associado ao ensino público francês e seu surgimento será assinalado pelo Novo 
Dicionário de Pedagogia e de instrução primária, de autoria de Ferdinand Buisson, publicado em 1887. No 
verbete laicidade, contido nesse dicionário, Buisson nos informa que: a Revolução Francesa fez aparecer pela 
primeira vez com clareza a ideia de Estado laico, de Estado Neutro entre todos os cultos, independente de todos 
os clérigos, liberado de toda concepção teológica. (...) a grande ideia, a noção fundamental do Estado laico, quer 
dizer, a delimitação profunda entre o temporal e o espiritual entrou nos costumes de maneira a não o mais sair.  
237 A partir de laós se desenvolveram várias outras expressões como laico, leigo, laical, laicismo e laicidade. 
238 Foi neste contexto que o termo leigo assumiu a conotação pejorativa de “ignorância”. 
239 Jónatas Machado identifica várias ambiguidades no Concílio do Vaticano II relacionados ao tema vertente. 
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O uso da palavra laicidade, porém, não se difundiu no contexto anglo-saxão, no qual 

prevaleceu o uso da palavra secularização. Insta frisar, porém, que, não obstante os termos 

tenham sido utilizados em sentidos bastante semelhantes (Blancarte, 2011), boa parte dos 

cientistas sociais, especialmente do meio francês ou sob a influência dele, estão utilizando as 

duas palavras para representar fenômenos afins, porém diferentes. De um ponto de vista 

heurístico, é metodologicamente mais operatório utilizar os dois conceitos distintamente 

(BAUBÉROT, 2011; RANQUATAT JR, 2012, p. 21), sendo secularização, grosso modo, o 

retraimento do domínio religioso na sociedade e na cultura, enquanto laicidade ou laicização 

a maneira pela qual o Estado se emancipa de toda a referência religiosa (ORO, 2008). A 

primeira expressão, portanto, foca nos movimentos da religião na sociedade, na cultura, na 

consciência individual e na história240. A segunda foca na relação Estado-igreja. Insta frisar, 

entretanto, que esta diferenciação não é adotada por todos os autores, porque ambos os 

processos, historicamente falando, costumam caminhar juntos. Exemplificando a utilidade do 

uso distinto, pode-se afirma que existem Estados pouco secularizados e bastante laicizados 

(ex: Turquia), enquanto existem Estados extremamente secularizados, mas não 

completamente laicizados (ex: Suécia e Inglaterra, que mantêm o sistema de Igreja oficial). 

Portanto, é preciso ter cuidado para identificar se o autor pesquisado faz ou não esta distinção 

entre secularização e laicidade/laicização. 

Outra diferenciação importante é distinguir o uso da palavra laicidade como categoria 

de análise sociopolítica, conforme utilizada pelas ciências sociais, especialmente da 

antropologia, da sociologia da religião e da ciência política; e a palavra laicidade utilizada no 
                                                
240 Para uma justificativa metodológica para a utilização dos dois termos de forma distinta, cf. Baubérot (2011): 
“A secularização privilegia, então, as mutações socioculturais suscitadas pela dinâmica social, pela evolução dos 
saberes e das técnicas, pelo desenvolvimento da racionalidade instrumental. Ela é, de fato, na maioria das vezes, 
“latente”, efeito não desejado de dinâmicas sociais que mudam as representações societais do mundo e os 
comportamentos da vida pública. Isso já faz dela o instrumento de medida de um vasto campo! O processo de 
laicização, por sua vez, concerne à regulação política, jurídica e institucional da religião, do credo, da totalidade 
do simbólico, com suas transações e seus conflitos explícitos. Micheline Milot também propôs uma distinção 
análoga entre as duas noções e analisou “os traços de uma laicização sem secularização” no Quebec (2002, p. 
67-69). Séverine Mathieu e eu comparamos dois processos sócio-históricos: o britânico com dominante 
secularizadora e o francês com dominante laicizadora (2002). Willaime (2006b, p. 2), depois de Grace Davie, 
indaga: “a secularização é uma exceção europeia?”. Mas, como mostra este número de Archives de Sciences 
Sociales des Religions, não existe exceção europeia em matéria de laicização (Baubérot, 2007e). Com certeza, o 
estudo das interferências e também das dissonâncias entre secularização e laicização contribui para a análise 
pertinente de temas precisos. Assim, contra a tese recente de Berger, parece-me pertinente considerar a hipótese 
de que as sociedades de cultura muçulmana atuais sofrem um processo de secularização (Courbage, Todd, 2007) 
que os movimentos islamitas tentam desafiar através de uma deslaicização.” 
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contexto jurídico, como princípio político-jurídico de matriz constitucional. Os cientistas 

sociais241 estudam a laicidade em níveis242, ou seja, elaboram um conceito ou teoria geral e 

abrangente sobre laicidade contendo vários degraus e buscam enquadrar a realidade 

sociocultural e política de um país ou de um seguimento social neste conceito ou teoria. 

Quanto mais requisitos um país ou um seguimento social cumprir, dentre os previamente 

estabelecidos, mais laico ele será. Não obstante, as ciências sociais também estão interessadas 

na percepção das pessoas e da sociedade sobre espaço público (GIUMBELLI, 2013), sobre a 

liberdade de religião (ORO, 2011b); sobre a percepção que elas possuem relativamente ao 

envolvimento da religião na política (ORO, 2011c; MACHADO, 2011), sobre o 

comportamento eleitoral dos religiosos (RODRIGUES, 2009), etc. Portanto, quando um 

cientista social afirma que uma sociedade é laica ou não é laica, ele não está trabalhando com 

categorias jurídicas de “cumprimento ou descumprimento do princípio constitucional”. Na 

verdade, se isso é feito, não deveria ser, salvo se o pesquisador possuir bagagem jurídica para 

propor tal afirmação, pois é necessário estabelecer primeiro o sentido da norma para depois 

afirmar se ela foi descumprida ou não. Porquanto, é metodologicamente recomendável que o 

cientista social fuja desta armadilha. 

Conquanto laicidade seja para a Ciência do Direito um princípio político-jurídico de 

matriz constitucional, dotado de imperatividade, cujo conteúdo foi apontado pelas escolhas da 

Assembleia Nacional Constituinte e pelo Poder Legislativo, definível à partir da tradição e do 

desenvolvimento jurídico do conceito, ele não pode ser confundido com o uso que as ciências 

sociais fazem do mesmo vocábulo. Esta diferenciação é salutar para o pesquisador que 

consulta bibliografia de ambos os seguimentos do saber. Até porque os sociólogos da religião 

e os antropólogos brasileiros têm em altíssima estima as fontes bibliográficas francesas, onde 

normalmente o termo laicidade abrange tanto o conceito de laicidade quanto de laicismo. 

Deve-se escapar, pois, do equívoco de pensar que um Estado é mais laico no sentido político-

jurídico na mesma proporção em que seja mais laico no sentido sociocultural-político. Até 

porque essa lógica pode ser, inclusive, invertida, como acontece nos Estados altamente 

                                                
241 Referência genérica aos antropólogos, sociólogos e cientistas políticos. 
242 “O Estado é, então, mais ou menos laico, segundo o grau de independência e o requerimento da legitimidade 
proveniente da instituição eclesiástica. (...) Certamente, a laicidade, como a democracia, com a qual tem um 
parentesco bastante estreito, não é um estado de coisas que tenha um horizonte limitado e alcançável; sempre se 
amplia, e não se pode falar de Estados que sejam absolutamente laicos, em virtude de persistirem em maior ou 
menor graus elementos religiosos ou cívico-sacralizados em seu interior” (BLANCARTE, 2008). 
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secularizados da Europa que ainda mantêm anacronicamente (BERGER, 1985) o estatuto 

jurídico da confessionalidade243, porém são sociedades, sociologicamente falando, 

nitidamente laicas, cuja legitimidade política não é buscada na religião (BLANCARTE, 

2008). 

Um bom exemplo para ilustrar estes critérios sociológicos é o livro Laïcités sans 

frontières de Boubérot e Milot (2011), no qual, segundo a resenha de Emerson Giumbelli 

(2012), são estabelecidos quatro elementos que diagnosticarão o nível/tipo de laicidade de 

uma sociedade, quais sejam, a liberdade de consciência (religiosa), igualdade, neutralidade e 

separação. Como expõe Giumbelli (2012): 

Os quatro elementos que compõem a laicidade são manejados pelos autores 
para obter vários resultados. O primeiro deles é uma tipologia que gera seis 
configurações de laicidade: a separatista e a autoritária, que valorizam 
demasiadamente os elementos-meios; a anticlerical, assolada por tentações 
antirreligiosas; a de fé cívica, colocada a serviço da coesão social e da 
unidade nacional; a de reconhecimento, que procura promover as liberdades 
sem descuidar da produção de uma esfera comum às diferenças, em relação 
às quais o Estado figura como árbitro; a de colaboração, que envolve acordos 
com autoridades religiosas (GIUMBELLI, 2012). 

Outro exemplo é quando Giumbelli faz uma comparação entre o Brasil e a França 

afirmando que “Enquanto na França, por seu compromisso com a ‘laicidade’, 

corresponderia à realização mais próxima do modelo de separação entre Estado e Igreja, o 

Brasil ficaria na posição de um aprendiz pouco aplicado” (2002, p. 54). Esta conclusão não 

pressupõe que o princípio constitucional da laicidade previsto na CRFB/88 seja sistemática e 

necessariamente violado. Isso porque o Brasil pode ter simplesmente optado (CF e legislação) 

em ser menos laico do que a França244. Com efeito, como a elevação dos níveis de laicização 

                                                
243 Na compreensão defendida neste trabalho, o Estado pode ser, juridicamente falando, confessional e laico ao 
mesmo tempo, na medida em que a laicidade aqui defendida é o resultado da interpretação sistemática das várias 
normas e estatutos jurídicos que regulam a relação do Estado e da sociedade com a religião, de maneira que a 
legitimidade da política decorra exclusivamente do povo, e não de concepções ou instituições religiosas, como 
também que haja igual tratamento de todos, independentemente das convicções religiosas de cada pessoa. 
Porém, sociologicamente falando, “conta menos ponto” o fato do Estado ser confessional, o que não significa 
que, sociologicamente falando novamente, estes Estados sejam classificados como não laicos. 
244 A hipótese defendida neste trabalho é a de que o Brasil, de fato, estabeleceu um modelo político-jurídico de 
laicidade consciente de que seria um país menos laico (expressão tomada em sentido sociológico) do que a 
França. 
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(sociocultural-política) de uma sociedade depende do processo espontâneo de secularização 

(normalmente, quanto mais secularizada, mais laica) e/ou da imposição de medidas laicistas, 

que carregam no seu bojo, indubitavelmente, violações à liberdade de religião e, 

consequentemente, à dignidade dos religiosos; talvez [?] o Brasil, um país pouco secularizado, 

cuja presença do fenômeno religioso ainda é exuberante, ao não estabelecer, democrática e 

soberanamente, mecanismos jurídicos laicistas para diminuir a presença do sagrado no espaço 

profano, tal qual fez o México em 1917, fez uma opção consciente de se distanciar do modelo 

mexicano e francês. Portanto, na mesma esteira, quando Maria Machado (2011)245 afirma que 

no Brasil as fronteiras entre política e religião “são bastante porosas”, isso não significa, 

necessariamente, que o princípio da laicidade, tal qual insculpido pela CRFB/88, seja 

inefetivo ou esteja sendo violado. O critério para esta conclusão não é o enquadramento das 

relações entre o Estado brasileiro e a religião dentro de um conceito ideal de laicização 

estabelecido por parâmetros universais, e sim as conclusões da hermenêutica constitucional 

sobre o âmbito normativo do princípio político-jurídico da laicidade tal qual desenhado pela 

Carta Política. 

É perfeitamente possível que o Poder Constituinte de um país estabeleça um desenho 

constitucional que privilegie a liberdade de religião em detrimento de uma separação muito 

rígida (laicista) entre o Estado e a religião. Certamente esse é o caso do Brasil, que adotou 

uma configuração de laicidade muito menos agressiva do que o modelo francês, cujo reflexo 

na sociedade puderam ser percebidos por Giumbelli (2012, p. 54), para quem “Em certos 

sentidos a França é efetivamente ‘mais laica’ que o Brasil e aqui encontramos mais 

tolerância que lá”. Com efeito, os sociólogos da religião e a população brasileira reconhecem 

que há ampla liberdade de religião no Brasil (ORO, 2011a), enquanto a França está 

enquadrada no relatório americano sobre a “liberdade religiosa no mundo” como um país 

infrator (GILMBELLI, 2002, p. 54). 

Para encerrar esta tarefa de diferenciar laicidade em sentido sociocultural-político e 

laicidade em sentido político-jurídico, cumpre esclarecer que, diferentemente dos autores 

citados, muitos sociólogos e antropólogos brasileiros criticam o nível de presença da religião 

na esfera pública cometendo os equívocos de: (i) criticarem o nível de presença da religião na 

                                                
245 “No caso do Brasil, onde o projeto hegemônico de modernidade não implicou no afastamento total da Igreja 
Católica da cena pública e onde as fronteiras entre a política e a religião de uma forma mais ampla são bastante 
porosas” 
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esfera pública – a ciência é essencialmente iconoclasta (Weber); se é questionável o fato do 

sociólogo realizar juízo de valor sobre as suas constatações empíricas, é metodologicamente 

inaceitável que ele atribua tom normativo a estes juízos de valor, logrado, supostamente, no 

princípio político-jurídico da laicidade –; e (ii) confundem os dois sentidos de laicidade acima 

expostos, ampliando o teor restritivo do princípio político-jurídico para além do formulado 

pela Constituição. 

Todavia, fazer interpretações impregnadas de carga ideológica não é uma 

particularidade apenas de alguns sociólogos e antropólogos. Tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência é comum assistir magistrados e doutrinadores apresentarem interpretações 

carregadas de ideologias, solipsismos e senso-comum teórico, sem levar em consideração o 

seu desenvolvimento dialético, desenvolvido a partir da assimilação e da rejeição às diversas 

características dos paradigmas da laicidade, que são os modelos norte-americano e francês, 

num quadro referencial que mantenha em perspectiva o desenvolvimento histórico do tema 

nas constituições anteriores, a superação do liberalismo radical do século XIX, a consideração 

das teorias da dessecularização e da sociedade pós-secular. Não por acaso o professor Lenio 

Streck sustenta com insistência que a virada copernicana ôntico-linguística não chegou em 

terrae brasilis, que o estudo do Direito no país ainda não superou o objetivismo aristotélico-

tomista246 e a filosofia da consciência cartesiana (solipsismo)247. Ainda não se consolidou que 

a relação de conhecimento sujeito-objeto foi superada pelo sujeito-sujeito, estabelecendo a 

linguagem como condição de possibilidade no mundo. Não linguagem como dado, mas como 

ser-aí, ser no tempo, dasein. A partir desta virada, já não é mais possível dizer que o sentido 

da norma está no texto da norma (objetivismo) ou na consciência do interprete 

(subjetivismo)248. O sentido está, pois, dado no mundo, na tradição, na história, no inter-

relacionamento dos conceitos, etc. Todavia, ao compreender o direito como integridade, está-

se a aceitar que a tarefa de definir o sentido da norma é hercúlea (Dworkin), especialmente no 

caso do princípio da laicidade, cuja intepretação é muito mais sensível às influências das pré-

                                                
246 O sentido das coisas está nas próprias coisas. Trata-se do objetivismo. Este concepção epistemológica 
aplicada ao universo da hermenêutica jurídica iguala texto e norma. 
247 O conhecimento só é possível através da assimilação do objeto pelo sujeito. Não há sentido ou conceito fora 
do “eu”. Portanto, a condição de possibilidade do conhecimento é a relação sujeito-objeto, ou seja, o sujeito 
cognoscível e objeto cognoscente. Transportado esta concepção para a hermenêutica jurídica, o sentido da norma 
não estaria no texto legal, mas sim na interpretação.  
248 STREK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do 
Direito / Lenio Luiz Strek – 11ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014, p. 71-76. 
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compreensões do intérprete, notadamente as ideologias secularistas. Denunciar, portanto, as 

interferências que podem corromper a busca pelo sentido deste princípio é uma tarefa que não 

pode ser evitada. 

Entre as concepções que podem influenciar nesta tarefa destacam-se: (i) as concepções 

a respeito de Deus, já que a profundidade da crença do individuo influi necessariamente na 

maneira como ele percebe a relevância da religião, tanto num plano existencial-individual 

como num plano social249; (ii) as concepções sobre o papel da religião na sociedade250; e (iii) 

as ideologias. As ideologias podem ser abrangentes, como o liberalismo e o socialismo, ou 

podem ser segmentadas, como: (i) o secularismo251, (ii) o anticlericalismo, (iii) o 

fundamentalismo, (iv) o clericalismo, (v) a laicidade positiva,  (vi) o “neoanticlericalismo-

progressista”252, (vii) neoateísmo, etc. As ideologias se diferem dos modelos de relação entre 

o Estado e a religião (laicismo, neutralidade moderada, neutralidade radical, ateísmo estatal, 

...), porque não são experiências empíricas; as ideologias estabelecem como deve ser. Por 

exemplo, mulçumanos fundamentalistas não implantam um regime de relação Estado-religião 

fundamentalista; eles implantam uma teocracia. O clericalismo, por exemplo, busca a 

                                                
249 P. ex., um cristão profundamente religioso, que acredita num Deus amoroso com aqueles que aceitam ao seu 
apelo de arrependimento e rigorosamente justo com aqueles que insistem em andar em desobediência, que 
acredita que o pecado causa a ira de Deus e que uma sociedade que institucionaliza a iniquidade está se 
colocando como alvo do juízo de Deus, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, este cristão provavelmente 
terá uma opinião diferente sobre a legalização do casamento homoafetivo (prática que a Bíblia condena) do que 
um ateu. Um fundamentalista islâmico provavelmente terá uma percepção diferente sobre o papel da religião na 
política se comparado a um agnóstico. Todavia, nem sempre esta rotulação corresponde à concepção dos 
indivíduos sobre o papel da religião na sociedade. Um ateu e um cristão podem ser muito mais tolerantes com o 
ateísmo do que deístas anticlericais como Rousseau ou Robespierre. 
250 Podemos citar como exemplo (i) o neoateísmo, para o qual a religião é um grande equívoco nocivo à 
humanidade, portanto, deve ser desacreditada e eliminada (é diferente do ateísmo, pois ateu considera a religião 
um grande equívoco, mas não necessariamente se importando com o papel dela na sociedade; um ateu pode ser 
simplesmente indiferente à religião); (ii) o relativismo liberal (Scampini, 1974b, p. 383), para o qual todas as 
religiões são igualmente válidas; (iii) o ceticismo liberal (Scampini, 1974b, p. 383), para o qual é impossível ao 
Estado chegar a uma certeza em matéria religiosa (tem muita relação com o agnosticismo); (iv) o indiferentismo 
liberal (Scampini, 1974b, p. 383), para o qual o homem não precisa ou não deve preocupar-se com a procura da 
verdade objetiva sobre Deus; (v) o confessionalismo, para o qual não pode existir sociedade sem religião; etc. 
251 O secularismo no sentido aqui empregado abrange outras ideologias como o positivismo, o cientificismo, etc. 
252 Esta expressão é um neologismo que procura qualificar a ideologia da esquerda democrática, tal qual 
verificada no Brasil. Esta ideologia, muito influenciada pelos embates entre os setores progressistas, 
conservadores e reacionários da sociedade brasileira, vê na influência do catolicismo e do protestantismo na 
política brasileira um grande obstáculo para a realização das suas metas políticas, como a legalização e 
regulamentação do uso das drogas, a legalização do aborto, a legalização de casamento de pessoas do mesmo 
sexo, etc. Razão pela qual interpretam a laicidade como um comando mais restritivo à liberdade de religião. 
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implantação de um Estado confessional; o secularismo recomenda tanto o Estado de oposição 

relativa quanto o de oposição absoluta contra a religião; o anticlericalismo iluminista e o 

neoanticlericalismo-progressista sugerem um Estado de oposição relativa (laicista); etc.  

3.2. Classificações acerca da relação entre o Estado e religião 

Até o presente momento foram utilizados inúmeros termos para qualificar a relação 

entre o Estado e a religião. Sendo que nem sempre estes termos estão numa mesma dimensão 

conceitual, isto é, nem sempre estão inseridos numa mesma classificação sistemática. Isso 

porque existem tipos de classificação diferentes a respeito da relação entre o Estado e a 

religião. Ter em perspectiva estas idiossincrasias torna o uso dos termos mais operatórios e 

evita confusões semânticas desnecessárias. 

Propõem-se aqui quatro classificações253: 3.2.1. Quanto à organização formal da 

relação entre o Estado e a religião; 3.2.2. Quanto à fonte de legitimidade política; 3.3.3. 

Quanto ao modo de relacionamento formal com as instituições religiosas; e 3.3.4. Quanto à 

efetiva postura do Estado diante da religião. Insta frisar que nesta última classificação só serão 

incluídos os três modelos que importam para o debate nacional. 

3.2.1. Quanto à organização formal da relação entre o Estado e a religião: 

No tocante à primeira classificação, quanto à organização formal da relação entre o 

Estado e a religião, é possível encontrar modelos menos elaborados, como em José Afonso da 

Silva (2008) e Manuel Jorge e Silva Neto (2008), ou mais elaborada, Como em Jorge Miranda 

(2011) e Paulo Adragão (2002)254. Ambas serão apresentadas. 

Para os dois primeiros, o Estado pode se relacionar com a Igreja de três formas: a 

confusão, a união e a separação (SILVA, 2008, p. 250; SILVA NETO, 2008, p. 35). Sempre 

que a relação for de confusão, o Estado será teocrático e as suas leis refletirão as concepções 

religiosas (ex: Vaticano e Irã); sempre que houver união, o Estado terá uma religião oficial, o 

que pode implicar ou não na perseguição das outras (ex: Império do Brazil); e, terceiro, a 

separação, da qual decorrem o estado não-confessional e o Estado ateu. O Estado ateu é um 

                                                
253 Os tipos de classificação foram formuladas pelo autor da pesquisa e o conteúdo de cada tipo foi extraído da 
bibliografia de referência. 
254 Em Adragão os tipos são explicados no decorrer de todo capítulo A. 
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Estado opositor à religião. Ele repudia formas de culto e de fé. A marca destes Estados é a 

supressão à liberdade de expressão e de religião. Os Estados de orientação marxista adotaram 

e adotam esse regime, impondo obstáculos ou proibindo o culto religioso. Este modelo de 

Estado viola frontalmente a liberdade de religião e a dignidade da pessoa humana. 

Já na classificação apresentada por Jorge Miranda (2011, p. 107 à 112) e Paulo 

Adragão (2002, Cap. A), as relações se dividem conforme o quadro abaixo.  



122 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 

 
A identificação entre Estado e religião (A), entre comunidade política e comunidade 

religiosa, está relacionada ao monismo das saciedades políticas da Antiguidade, como, por 

exemplo, o Egito, Israel, a Pérsia, (em certo sentido) as cidades-Estados gregas e o Império 

Romano e os atuais Estados Islâmicos. Neste modelo há plena identificação entre Estado e 

religião, tanto com ascendência do poder religioso sobre o poder político (teocracia – A.1), 

como é exemplo o Israel dos tempos bíblicos e a atual República Islâmica do Irã; quanto com 

ascendência do poder político sobre a religião (cesaropapismo – A.2), como ocorreu no 

A) Identificação entre Estado e religião, 
entre comunidade política e comunidade 
religiosa 

A.1. Com domínio do poder religioso sobre 
o pode político (teocracia) 

A.2. Com domínio do poder político sobre o 

poder religioso (cesaropapismo)  

B) Não identificação 

(Estado Laico) 

B.1. Com união 

entre o Estado e 

uma confissão 

religiosa 

B.2. Com Separação 

B.1.a. União com 

ascendentes de 

um dos poderes 

sobre o outro 

B.1.b. União com autonomia relativa 

B.1.a.i. Clericalismo ou 

hierocratismo(ascendên

cia do poder religioso) 

B.1.a.ii. Regalismo 

(ascendência do 

poder político) 

B.2.a. Separação relativa (com tratamento 

especial ou privilegiado de uma religião) 

B.2.b. Separação absoluta (com 

igualdade absoluta das confissões 

religiosas) 

C. Oposição do Estado à religião 

C.1. Oposição relativa (Estado laicista) 

C.2. Oposição absoluta (Estado Ateu) 
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Império Romano255, no Bizantino, no Império de Carlos Magno e na Inglaterra Anglicana 

absolutista. O fundamentalismo islâmico sustenta veementemente, ainda hoje, a 

impossibilidade da existência de separação entre as esferas política e religiosa, identificando a 

comunidade de cidadãos com a comunidade de crentes e exigindo que a lei religiosa funcione 

como lei civil. 

A não identificação entre Estado e religião (B) é uma novidade da sociedade cristã. 

Significa que existe o reconhecimento de que ambas as esferas são distintas (autônomas ou 

não autônomas). O cristianismo primitivo não se identificava com qualquer poder político. No 

entanto, este dualismo foi mitigado (não abolido) pelos Imperadores Romanos, cuja tradição 

pagã cesaropapista provocou reflexos na relação do Império com a Igreja. Esta relação de 

“não identificação” assumiu várias feições, que serão enquadradas nas próximas 

classificações. 

Na “não identificação” com união entre o Estado e uma confissão religiosa (B.1) 

existe a distinção entre a religião e o Estado, porém estas esferas não são autônomas, pois o 

Estado é confessional. Porém, mesmo com a confessionalidade, é possível existir relativa 

autonomia entre o Estado e a religião (União com autonomia relativa – B.1.b), como é o caso 

dos países europeus atuais que ainda mantêm religião de Estado (ex: Inglaterra, Grécia, 

Irlanda) e de alguns países da América Latina, como a Argentina. Mas pode existir também 

forte influência de um sobre o outro (União com ascendência de um dos poderes sobre o 

outro – B.1.a). Neste caso, quando o poder do Clero se sobrepõe ao poder secular está-se 

diante do clericalismo/hierocracia (B.1.a.i). Quando o poder político se sobrepõe ao religioso, 

intervindo constantemente nas questões de fé ou utilizando a religião para fins de Estado, 

está-se diante do regalismo (B.1.a.ii). 

A hierocracia256 e o regalismo predominaram nas sociedades cristãs da Idade Média 

ao século XVIII. No período medievo a relação entre os Estados feudais e a Igreja era cercada 

                                                
255 Tanto no Império Romano pagão, quanto no Império Romano Ocidental Cristão. A tradição de 
intervencionismo do Pontifex Maximus (ou Pontifices Maximi) penetrou no cristianismo desde Constantitno. 
Com a queda do Império Ocidental e a desfragmentação política, a Igreja ficou relativamente independente da 
política (ainda que sofresse forte intervenção do Imperador Bizantino, especialmente na escolha do Papa), até 
que os Pontífices Romanos passavam a avocar as atribuições políticas vacantes na cidade de Roma. 
256 Esta denominação é utilizada por Adragão. Jorge Miranda utiliza a expressão “Clericalismo”, e nega que ela 
tenha existido na Europa. Para ele um exemplo de clericalismo são as reduções jesuíticas construídas na 
América, tendo como exemplo a formada na regional que atualmente é o Rio Grande do Sul. 
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de tensões. Porém, pelo menos no período áureo da Igreja, a Era dos Altos Ideais 

(terminologia utilizada por Justo González [2011a]), o Poder dos Papas se sobrepôs e sujeitou 

o poder dos reis e das autoridades locais em muitos temas de interesse espiritual da Igreja, 

como a questão da simonia, e também a alguns interesses político, como a questão das 

investiduras e as cruzadas. No entanto, houve na Idade Média muitos períodos intercalados de 

regalismo também, como, por exemplo, o período do Cativeiro de Avignon. Foi, porém, no 

absolutismo monárquico dos séculos XVII e XVIII que o regalismo predominou sem rivais 

consideráveis. 

Jorge Miranda (2011, p. 110) aponta ainda que “não muita atenuada, foram-no 

outrossim as monarquias constitucionais do século XIX, as quais, só tardiamente, iriam 

admitir o princípio da liberdade de religião”. Nesse período das monarquias constitucionais, 

o regalismo passou a ser chamado de Jurisdicionalismo: Trata-se da postura dos Estados de 

tradição regalista que, mesmo buscando estabelecer mecanismo para afastar a Igreja do 

Estado, não conseguiram abdicar de antigos privilégios de controle sobre as religiões, pelo 

que regulamentavam e controlavam as suas atividades. Seu locus temporal foi o século XIX. 

Conforme Adragão (2002, p. 113), “O liberalismo europeu e a sua característica 

confessionalidade agnóstica deu lugar a uma convivência contraditória entre as práticas 

regalistas e uma oposição relativa do Estado à religião”. O jurisdicionalismo foi amplamente 

exercido no Brasil Império e na França Napoleônica. Difere do laicismo porque ainda está 

preso ao confessionalismo. Isso também aconteceu no Brasil no período do Império257. 

A “não identificação” com separação (B.2) entre Estado e Religião comporta dois 

tipos, a separação relativa (com tratamento especial de uma ou mais religiões – B.2.a), como, 

por exemplo, na Alemanha, Portugal, Espanha e Itália; e a separação absoluta (B.2.b), que é 

o caso do Brasil e dos Estados Unidos. No regime da separação não há religião oficial. O 

Estado não interfere na Igreja e a Igreja não interfere diretamente no Estado. Como aponta 

Jorge Miranda, em países com grande divisão religiosa impõe-se, naturalmente, a separação 

absoluta (ex: EUA); e nos países com religião largamente majoritária e com grande tradição 

histórica por vezes adota-se um tratamento especial ou, não raro, até privilegiado, como 

aconteceu em Portugal entre 1935 e 1974. 

                                                
257 Cf. Leite (2011) 
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Para Jorge Miranda a oposição relativa (C.1.) pode ser observada nos Estados 

laicistas258. A diferença entre laicidade e laicismo será foi abordada anteriormente. 

Por fim, resta a oposição absoluta, que foi praticada pelos Estados ateus totalitarista, 

de inspiração marxista-leninista e nacional-socialista. Para estes Estados não é suficiente 

restringir a religião ao âmbito privado das pessoas, porque a religião é um mal em si mesmo, é 

uma ideologia que aliena as pessoas ou um obstáculo aos desígnios totalizantes do Estado. As 

ideologias mais importantes que fundamentaram a implantação deste regime foram o 

marxismo-leninismo e o nazi-fascismo259. Sem dúvida alguma o comunismo foi o responsável 

pela maior perseguição jamais realizada na história260. 

De acordo com a classificação apresentada por Ari Pedro Oro (2008), sete países da 

União Europeia adotam o regime de “igrejas de Estado”, quais sejam, Inglaterra 

(anglicanismo), Grécia (Igreja Ortodoxa), Malta e Irlanda (catolicismo), Finlândia e 

Dinamarca (luteranismo), e Bulgária (Igreja Ortodoxa Oriental). Em sete países existe a 

separação das Igrejas do Estado. É o caso da França, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Letônia, 

Romênia e Republica Tcheca. Por fim, treze que mantêm uma separação entre Igreja-Estado 

mitigada, em razão ao tratamento preferencial dispensado à certas igrejas e religiões, em razão 

de acordos bilaterais e concordatas. São elas: Portugal, Espanha, Itália, Lituânia, Estônia e 

Polônia (com a Igreja Católica); Suécia (luteranismo); Chipre (Igreja Ortodoxa Grega); 

Holanda (minorias religiosas), Alemanha (permite à Igreja Luterana e às religiões em geral se 

beneficiarem de parte do imposto de renda), Áustria (reconhece oficialmente mais de uma 

dezena de religiões), Bélgica (seis “religiões reconhecidas” que recebem subvenções públicas, 

especialmente no âmbito educacional: catolicismo, protestantismos, anglicanismo, ortodoxos, 

islamismo e judaísmo); e Luxemburgo (reconhece oficialmente quatro religiões: catolicismo, 

protestantismo, ortodoxa e judaísmo). 

Esse mesmo autor prossegue em relação à América Latina: Três países latino-

americanos adotam o catolicismo como religião de Estado, são eles: Argentina, Bolívia e 

Costa Rica. Seis países adotam o regime de separação, mas possuem dispositivos legais de 

tratamento diferenciado para a Igreja Católica, são eles: Guatemala, El Salvador, Panamá, 
                                                
258 Nas outras classificações que serão apresentadas, a expressão laicismo também será utilizada para designar 
um dos programas político sobre o tratamento da religião, num sentido próximo ao apontado acima.  
259 Cf. Jónatas Machado (1996, p. 308-310). 
260 Cf. Adragão (2002, p. 85). 
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Peru, Paraguai e República Dominicana. Por fim, onze países adotam o regime da separação 

sem previsão legal expressa de tratamento diferenciado entre as religiões, são eles: Brasil, 

Chile, Colômbia, Cuba, Equador, Haiti, Honduras, Nicarágua, México e Venezuela. 

3.2.2. Quanto à fonte de legitimidade política 

A presente classificação acima é muito útil, uma vez que possibilita reconhecer o 

enquadramento da arquitetura constitucional brasileira dentro do contexto histórico e 

internacional, entre os diversos tipos de organização formal do Estado em relação à religião. 

Todavia, em que pese a sua utilidade, ela não é suficiente para demonstrar com precisão onde 

cada Estado busca a sua legitimação política, se na religião ou na soberania popular. Por 

exemplo, a Inglaterra é um Estado confessional cujas decisões políticas não se estribam em 

fundamentos religiosos, tão pouco busca na religião a sua legitimidade. Neste sentido, a 

Inglaterra é um Estado laico, porque a concepção de laicidade aqui formulada transcende os 

limites da mera constituição formal da relação entre o Estado e a religião. 

Segundo Roberto Blancarte (2008), a laicidade é “um regime social de convivência, 

cujas instituições políticas estão legitimadas principalmente pela soberania popular e não 

mais por elementos religiosos”, portanto, se o Estado não confessional estiver condicionado 

politicamente pelo apoio de determinada religião majoritária, ele não é laico (durante este 

período). O inverso também é possível, segundo o sociólogo. Se um Estado formalmente 

vinculado a uma profissão de fé específica, ou seja, um Estado confessional (ex: Dinamarca e 

Noruega), for independente politicamente da religião e formula políticas democráticas que 

atendam aos interesses das minorias, esse Estado é laico. Por isso Blancarte associa a 

laicidade à ideia de democracia e legitimação popular do poder, e não à simples separação 

formal entre Estado e Igreja, muito embora o regime formal tenha uma influência relevante. 

Não é possível deixar de apontar neste momento que, como a história da laicidade está 

intimamente ligada a da liberdade de religião, não é possível falar em “Estado laico” se nele 

não existir liberdade de religião, ainda que tenuamente limitada, como é o caso dos Estados 

laicistas. Com efeito, “As liberdades do Estado Laico constituíram-se ao longo de vários 

séculos. Cabe notar que as primeiras destas liberdades foram as liberdades de religião.” 

(BLANCARTE, 2008). 

Note-se que os termos “laico” e “laicidade” são adotados nesta segunda classificação 

num sentido político e sociológico (dependente de verificação empírica). Logo, o Estado só 
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pode ser classificado de duas maneiras, ou ele é laico (muito ou pouco, mais ou menos) ou ele 

não é laico. A utilização deste critério é útil aqui neste estudo na medida em que ele tem um 

viés notadamente político, pois o princípio constitucional da laicidade é um princípio político-

jurídico. 

3.2.3. Quanto ao modo de relacionamento formal com as instituições religiosas261 

A terceira classificação é determinada quanto às relações formais estabelecidas com 

as instituições religiosas, que podem ser: (i) de separação; (ii) concordatário; e (iii) de 

colaboração. 

O melhor exemplo de sistema de separação são os EUA (MACHADO, 1996, p. 310-

320). Este país não estabelece concordatas com instituições religiosas e não estabelece 

parcerias com instituições religiosas com o mero propósito de alcançar o interesse público, 

como no Brasil. As parcerias entre o Estado e as instituições religiosas nos EUA depende, em 

regra, do cumprimento dos requisitos do Leman test: (i) a lei deve ter um propósito legislativo 

secular; (ii) seu efeito principal ou primário deve ser um que nem promove nem inibe a 

religião; (iii) a lei não deve incentivar “um embaraçamento governamental excessivo com a 

religião”; o que dificulta muito a sua realização. 

O concordatário262 é o sistema europeu (MACHADO, 1996, p. 320-331), pelo qual a 

Santa Sé estabelece acordos com natureza jurídica de Pactos Internacionais de direito público. 

A Alemanha assegura a alguns seguimentos protestantes o estatuto de pessoa jurídica de 

direito público para ser possível realizar com elas também estes pactos. Não sem frequência 

muitos destes acordos conferem privilégios para a uma confissão em relação às demais. 

Segundo Adragão (2002, p. 82) o modelo de Concordatas teve “sua origem, modernamente, 

na França napoleónica” e depois se multiplicou. Adragão apresenta algumas vantagens e 

desvantagens do modelo e aponta como uma das desvantagens o fato do modelo ter uma 

maior tendência à “promiscuidade entre os sujeitos contratantes, que por parte do Estado, 

                                                
261 Essa classificação pode ser encontra em Adragão (2002, p. 113) 
262 Cf. Adragão (2002, p. 113): “Do contraponto da política religiosa dos governos liberias europeus com a 
defesa da liberdade da Igreja Católica pela Santa Sé resultou um outro modelo de relação Igreja-Estado, o 
coordenacionalismo, que despontou no século XIX e despontou no século XX, sendo as Concordatas o seu 
instrumento típico”. 
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quer por parte da confissão religiosa”. Por este mesmo motivo o modelo é criticado por 

Jónatas Machado. 

O Brasil não fez menção expressa na Constituição de 1988 à possibilidade de 

estabelecer acordos com a Santa Sé, como fez, por exemplo, através de emenda constitucional 

de 1926263, na Constituição de 1891 (Art. 172, § 7º), e nas Constituições de 1934 (Art. 176), 

1946 (Art. 196).  

O sistema de colaboração é personificado pelo art. 19, I da CRFB/88, segundo o qual 

o Estado não pode “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”. Note-se que não há nenhum 

requisito mais rigoroso para esta parceria, como acontece nos EUA, basta que sejam 

respeitados os requisitos da lei e que a finalidade seja o “interesse público”, não importando 

que isso implique em “um embaraçamento governamental excessivo com a religião”. Este 

princípio também pode ser observado em outro dispositivo Constitucional, como no art. 213 

da CRFB/88264. O sistema de colaboração, portanto, vê a religião como parceira na busca de 

fins públicos. 

3.2.4. Quanto à efetiva postura do Estado diante da religião 

Neutralidade moderada (neutralidade confessional)265-266 : É a neutralidade norte-

americana inicial. Para viabilizar o pacto federativo e assegurar a liberdade de religião de 

                                                
263 O Brasil já havia reatado as relações diplomáticas com a Santa Sé desde 1902, segundo ANDRADE, José 
Bonifácio Borges de. O acordo Brasil-Santa Sé: Anotações sobre alguns aspectos. In MARTINS FILHO, Ives 
Granda da Silva; NOBRE, Milton Augusto de Brito (Org.). O Estado laico e a liberdade religiosa – São Paulo: 
LTr, 2011, p. 137. 
264 Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: I - comprovem finalidade não-lucrativa e 
apliquem seus excedentes financeiros em educação; II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola 
comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades. § 1º 
- Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e 
médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e 
cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado a 
investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. 
265 Esta expressão e a “Neutralidade radical (neutralidade religiosa)” foram inspiradas em Baubérot (2011): “O 
século XIX o realiza progressivamente, e a institucionalização da escola (que teve a obrigação da instrução como 
um indicador essencial) favorece uma laicização moderada (neutralidade confessional) ou mais radical 
(neutralidade religiosa) em vários países”. 
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todos, a aconfessionalidade do Estado resultou do acordo entre as diversas confissões 

religiosas presentes nas 13 colônias e os deístas iluministas (lembrando que o iluminismo era 

anticlerical, mas não era antirreligioso). A primeira emenda (establishment clause), que 

assegurava a equidistância entre o Estado e todas as confissões religiosas, não prescindiu 

totalmente de todas as formas de religiosidade, já que a sua finalidade última era assegurar o 

free exercise, e não afastar o poder social de alguma instituição religiosa específica, como 

aconteceu na França e em muitos outros países de confissão católica. Em razão desta laicidade 

acordada entre religiosos e deístas, o Estado norte-americano manteve várias referências a 

Deus na sua cultura pública, não um Deus específico de alguma confissão religiosa qualquer, 

mas um Deus genérico, referência da exuberância religiosa livre daquele país. Esta 

religiosidade compatibilizou-se perfeitamente com o modelo de religião civil267 inspirada em 

Rousseau, cujos símbolos mais característicos são: o “One Nation under God”, o “In God We 

Trust”, o Memory Day, os mitos da fundação e os juramentos e culto à bandeira. Hoje é o 

modelo brasileiro. 

Neutralidade radical (neutralidade religiosa)268: Posição norte-americana após a 

decisão dos case Everson v. Board of Education (1947) e, depois, em Lemon v. Kurtzman 

(1971). Neste primeiro julgamento foram buscadas as concepções dos pais fundadores sobre a 

relação entre Estado e religião. A fonte identificada com a principal foi Thomas Jefferson, um 

cético em matéria religiosa (um iluminista típico), para quem a religião é uma questão de 

                                                                                                                                                   
266 Esse modelo equivale ao que Ana Paula de Barcellos (2011) chamou de “separação entre Estado e religião. 
Trata-se de um modelo secular: o Estado não tem nenhum propósito religioso e nenhuma religião tem qualquer 
tipo de preferência. Para o autor, tal separação pode demonstrar-se de várias maneiras: quando o Estado declara-
se como secular (essa seria, para ele, a situação da França); quando o Estado declara-se como “neutro” para 
questões religiosas (como Austrália e Espanha); ou quando o Estado separa-se dos assuntos religiosos (como, 
segundo o autor, os Estados Unidos). Nesse sentido, afirma que tal regime, de separação entre Igreja e Estado, 
não chega a definir como a religião será vista em relação ao Estado: isso poderá dar-se através de uma atitude 
positiva em relação à religião, através da necessidade de preservá-la (como o modelo norte-americano) ou 
através de uma atitude negativa para com esta, como forma de manter o caráter secular do Estado (como o caso 
da França)” 
267 A respeito da religião civil, cf. Catroga (2010, p. 146-226), Machado (1996, p. 78-84), e Adragão (2002, 62-
72). 
268 Na classificação adotada por Ana Paula de Barcellos (2011), ela denomina o modelo americano de separação 
estrita na teoria e na prática, e propõe: “Tal modelo se aproxima da visão jeffersoniana do muro de separação 
(wall-of-separation) entre Igreja e Estado, que deve se dar tanto em termos organizacionais/estruturais - isto é, 
com a Igreja formalmente separada do Estado - como também em termos práticos, não permitindo o ingresso do 
poder político em nenhuma esfera relacionada ao religioso”. Ela também utiliza as duas jurisprudências da 
Suprema Corte Everson v. Board of Education (1947) e Lemon v. Kurtzman (1971) como referência. 
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consciência e não pode estar envolvida com o Estado (inspiração lockeana). Desta forma 

havia um “muro de separação” entre religião e Estado. Todavia, como já demonstramos que 

esta não era a concepção que influenciou a edição do establishment clause, tendo em vista que 

Jefferson estava em Paris no ano da Convenção (1791) que aprovou o Bill of Rights. 

Certamente foram as concepçãos de Madison que influenciaram na aprovação, para quem “os 

interesses seculares e religiosos avançariam melhor por meio de um poder descentralizado e 

difuso de modo a assegurar competição entre as seitas mais do o domínio de que qualquer 

uma delas” (Tribe, 1988, apud LEITE, 2014, p. 97). Porém, ainda que oscilante, a 

jurisprudência da Suprema Corte inclinou-se a considerar a Constituição norte-americana 

agnóstica e a adotar a teoria do “mudo de separação”. 

Laicismo: Trata-se do modelo francês de laicidade, especialmente no período mais 

próximo à promulgação da Lei de Separação (1905)269, mais suas marcas não estão limitadas 

apenas à França. “O laicismo traduziu-se, em vários países europeus, num conjunto de 

medidas legislativas através do quais foram secularizados os serviços públicos, os 

municípios, e, muito especialmente, o ensino” (MACHADO, 1996, p. 307). Neste modelo 

preserva-se a liberdade de religião, porém, ela é bastante restringida, e busca-se, o quanto 

possível, retirá-la da esfera pública, ignorando que ela possua uma dimensão que âmbito 

privado. O laicismo é uma “resposta totalizadora às pretensões, igualmente globais, do 

clericalismo” (CATROGA, 2010, p. 304). Neste mesmo sentido, a pertinente contribuição de 

José Marían Setién: “A palavra ‘laicidade’ parece querer significar algo intermediário entre 

confessionalidade e laicismo. (...) Entendo que laicismo é mau, em si, como também o é o 

clericalismo confessional. Pelo contrário a laicidade é boa” (2007, p. 29). Conforme expõe o 

professor Marcello Ciotola (2014): 

A laicidade, ao contrário do laicismo, implica o reconhecimento da 
importância das opções religiosas e espirituais. O Estado laico, de acordo 
com Maria Teresa Areces Piñol, postula uma independência em relação a 
toda forma de influência exlesiástica ou religiosa. Por ser aconfessional, 
assevera González-Carvajal, o Estado laico não se vincula a nenhuma 
religião particular, o que não o impede de valorar positivimente o fato 
religioso e até mesmo apoiar o trabalho das diversas confissões em 

                                                
269 Giumbelli (2002) e Leite (2014) demonstraram que existem várias imbricações entre religião e esfera pública 
na França, num sistema complexo de reconhecimento e rejeição, o que afastas todo reducionismo simplista. 
Todavia, em termos gerais, o Estado laico francês tende a privatizar as religiões. Este modelo é referido por 
Cartroga (2010) como a “exceção francesa”. 



131 

decorrência de sua contribuição para o bem comum. Para Barrero Ortega, a 
existência de uma liberdade religiosa plena torna-se impossível seja quando 
o Estado reconheça uma determinada religião como verdadeira, seja quando 
proclama o ateísmo ou o agnosticismo como doutrina oficial. 

Já para Adela Cortina270, é preciso distinguir três tipos de ética: a religiosa, a laicista e 

a laica. A ética religiosa seria aquela fundamenta em Deus. A ética laicista seria aquela que 

compreende a religião como um fenômeno de degradação moral e discriminação que deve ser 

eliminada como condição assecuratória da plena realização humana. A autora rechaça 

peremptoriamente esta concepção, acusando-a de ser equivocada, injusta e totalitária, 

concluindo que uma ética laica não faz referências explícitas a Deus, quer para refutar que 

para buscar esteio. Como é laica, pode articular-se éticas seculares e religiosas no seio de uma 

sociedade plural. A autora tem um projeto de ética cívica que dialoga com os vários 

seguimentos sociais, inclusive com a religião, buscando encontrar neles zonas de 

convergência moral. A ética laicista inviabiliza este diálogo. 

O laicismo na França está muito ligado ao nacionalismo271 e ao ideal republicano, em 

razão da I República (Revolução Francesa) e a III República terem se desenvolvido numa 

dupla rejeição ao Absolutismo (o maior da Europa no seu tempo) e à Igreja Católica galicana. 

Por isso também é anticlericalista. Contudo, após se sagrar vencer nas disputas contra a Igreja 

Católica no final do século XIX, alinhou-se ideologicamente mais ao secularismo. Ele é 

refratário da plena liberdade de religião, apesar de assegurá-la. Em resumo, pode-se afirmar 

que ele difere da laicidade (i) porque é ideologicamente parcial, afinado ao anticlericalismo e 

ao secularismo, tomando a religião como um fenômeno negativo (ii) porque, em função de 

sua filiação ideológica, busca, ao máximo possível, respeitando uma relativa liberdade de 

religião, restringi-la ao âmbito privado; (iii) porque, quando qualquer pretensão religiosa um 

pouco mais expansiva (como o caso das seitas e do véu nas escolas) que se coloque em rota 

de colisão com o espírito republicano, tenderá a desfavorecer a liberdade religiosa. A 

laicidade (i) busca estabelecer uma neutralidade benevolente272 em relação à religião; (ii) não 

                                                
270 La ética de la sociedade civil, p. 58 (apud CIOTOLA, 2014). 
271 A maior arma da Revolução Francesa, segundo Hobsbawm (já citado) 
272 Para Jónatas Eduardo Mendes Machado (1996, p. 306): “A primeira expressão [laicidade] pretende designar 
uma atitude de neutralidade benevolente por parte dos poderes públicos, respeitadora do religioso nas suas 
diversas manifestações, nos termos da qual estes se abstém de tomar posição sobre o problema da verdade 
religiosa. A segunda [laicismo], como resulta do texto, designa uma verdadeira filosofia ou ideologia, no sentido 
da concepção global do mundo, da existência e da conduta moral” 
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está interessada (indiferente) na expansão ou no declínio da religião, o que, sociologicamente 

falando, contribui (involuntariamente) para o pluralismo e a efervescência religiosa (Pierucci); 

(iii) reconhece a liberdade de religião como um direito tão importante quanto os mais 

elevados direitos fundamentais, afastando apriorismos no momento de ponderá-los. 

Para Joerge Miranda (2011, p. 111): 

Laicidade significa não assunção de tarefas religiosas pelo Estado e 
neutralidade, sem impedir o papel da religião o reconhecimento do papel da 
religião e dos seus respectivos cultos. Laicismo significa desconfiança ou 
repúdio da religião como expressão comunitária e, porque imbuído de 
pressupostos filosóficos ou ideológicos (o positivismo, o cientismo, o livre 
pensamento, ou outros), acaba por em causa o próprio princípio da laicidade. 
França e Portugal conheceram essa estado de espírito aquando das suas leis 
de separação. 

Para Jónatas Eduardo Mendes Machado (1996, p. 306-308) o laicismo está associado 

ao republicanismo europeu e é o polo oposto do clericalismo, na medida em que também 

acredita que a verdade liberta, porém não a verdade teológica, e sim a verdade racional-

crítica, carregada de “pré-compreensões positivistas, racionalistas, cientistas e anti-

metafísicasque subordinavam a ideia de verdade a um quase metafísico princípio da 

verificação”. A conclusão lógica destes pressupostos é a de que “as proposições religiosas e 

metafísicas eram destituídas de qualquer sentido”, um non sense supersticioso. Desta forma, 

para o autor, o laicismo “traduz-se numa atitude de relativa hostilidade perante a religião, ao 

seu afastamento do espaço público e à promoção deliberada de uma mentalidade 

secularizada e indiferente perante a religião”. 

Pelo exposto, nota-se que Jónatas Machado faz uma distinção clara entre laicidade e 

laicismo. Para o autor a laicidade é “uma atitude de neutralidade benevolente por parte dos 

poderes públicos, respeitadora do religioso nas suas diversas manifestações, nos termos da 

qual estes se abstém de tomar posição sobre o problema da verdade religiosa”. O princípio 

da separação não é instituído para retirar a primazia epistemológica do discurso político-

jurídico para confiá-lo à razão secularizada. Para ele “O princípio da separação tal como 
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consagrado na constituição nada tem a ver com o acolhimento de uma concepção 

deliberadamente laicista”273. 

Ao realizar a sua crítica ao ideal de laicidade positiva, Huaco (2008, p. 56) propõe:  

não queremos deixar de mencionar que uma das concepções das hierarquias 
católicas para a definição de laicidade, que nos parece resgatável: a 
insistência para nos prevenirmos do perigo do “fundamentalismo laicista”, 
ou do integrismo laicista e, sobretudo, de considerar que a laicidade não 
deve ser conceituada unicamente em relação às diversas concepções 
religiosas, mas também frente às concepções filosóficas ou políticas não-
religiosas. É certo que tais advertências estão dirigidas contra políticas 
eminentemente laicas e não laicistas, mas não deixam de ter um núcleo de 
razão. Estados com políticas e inspirações ideológicas anti-religiosas 
violariam, assim, o princípio da laicidade tanto quanto os Estados 
confessionais. 

Rhonheimer274 afirma, em consonância com Jónatas Machado e Huaco que a 

antirreligiosidade ou “ateísmo público” não são posições neutras, antes são um credo negativo 

sobre o fato religioso, “porque implicam, em menor ou maior grau, a negação da verdade, do 

valor e da relevância existencial de toda religião, e em alguns casos, inclusive, a afirmação 

de sua índole nociva”. Segundo o autor, a neutralidade é a abstenção assumir posições sobre a 

verdade religiosa 

3.3. A liberdade de religião, a dignidade da pessoa humana e a laicidade como o ponto 

ótimo entre a cláusula de separação e a liberdade de religião 

Historicamente falando, a liberdade de religião se enquadra entre as liberdades 

públicas, compondo o rol dos direitos fundamentais de primeira geração. É fruto das 

Revoluções Americana e Francesa, predominando, anteriormente a elas, a (igualmente 

arbitrária275) intolerância/tolerância religiosa. No processo histórico em que essas liberdades 

                                                
273 Todas as citações estão inseridas nas mesmas páginas citadas acima. 
274 RHONHEIMER, Martin. Duas formas de laicidade: A concepção política e a concepção integrista. In 
MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva; NOBRE, Milton Augusto de Brito (Org.). O Estado laico e a liberdade 
religiosa – São Paulo: LTr, 2011, p. 76-77). 
275 O direito à liberdade de religião não se confunde com a tolerância religiosa, porque qualquer política de 
tolerância Estatal é igualmente arbitrária, uma vez que está assentada na premissa de que o Estado possui 
autoridade sobre a consciência dos súditos, sendo-lhe facultado franquear ou não a possibilidade do indivíduo 
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foram concebidas “Pretendia-se, sobretudo, fixar uma esfera de autonomia pessoal refratária 

às expansões do Poder” (MENDES, 2009, p. 267). São, portanto, uma reação ao absolutismo 

monárquico. E, por terem sido concebidas sob a vigência do racionalismo iluminista, além de 

terem sido consideradas imanentes a condição humana (jusnaturalismo), também foram 

“consideradas indispensáveis a todos os homens, ostentando, pois, pretensão 

universalista.”276, decorrendo disto o status de inalienabilidade e irrevogabilidade que 

possuem. 

A liberdade de religião foi uma das protagonistas no processo de conquistas destas 

primeiras liberdades. Os Estados modernos europeus eram regalistas. Os monarcas, por 

legitimarem-se na “vontade de Deus”, impunham o monopólio da Igreja Oficial (normalmente 

a Igreja Católica), como forma de sustentar esta legitimação. Todavia, o espírito do homem é 

livre não pode ser conformado ad eternum aos moldes extrínsecos a ele. Foi uma questão de 

tempo até que a liberdade de crer, somada a outras reivindicações, gerassem uma mobilização 

social efetiva contra o que Spinoza havia descrito como o exercício do poder sobre os 

corações. 

O Virginia Bill of Rights (1776), registro base dos ideais de independência norte-

americano, foi, segundo José Afonso da Silva (2006, p. 153), a primeira declaração de direitos 

fundamentais no sentido moderno, e nele já constou de forma proeminente a reivindicação ao 

direito de liberdade de religião277. Da mesma forma, a Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão de 1789278, a versão da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 

                                                                                                                                                   
exercer a sua crença. Ademais, quem tem autoridade para conceder ou não a tolerância, tem autoridade também 
para revogá-la, como aconteceu com a revogação do Édito de Nantes (1685) por Luís XIV. 
276 Cf. MENDES (2009, p. 267); em nota de rodapé, Paulo Branco aponta que esta concepção universalista se 
dava apenas no plano abstrato, pois alguns direitos, como o sufrágio, exigiam o requisito da riqueza para serem 
desfrutados. 
277 “Artigo 18º: A religião ou o culto devido ao Criador, e a maneira de se desobrigar dele, devem ser dirigidos 
unicamente pela razão e pela convicção, e jamais pela força e pela violência, donde se segue que todo homem 
deve gozar de inteira liberdade na forma do culto ditado pôr sua consciência e também da mais completa 
liberdade na forma do culto ditado pela consciência, e não deve ser embaraçado nem punido pelo magistrado, a 
menos, que, sob pretexto de religião, ele perturbe a paz ou a segurança da sociedade. É dever recíproco de 
todos os cidadãos praticar a tolerância cristã, o amor à caridade uns com os outros.” In: 
http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/dec1776.htm - consultado em 27.01.2015. 
278 “Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação 
não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei.” In: 
http://www.senat.fr/lng/pt/declaration_droits_homme.html - consultado no dia 27.01.2015. 
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1793279, O Bill of Rights constitucional norte-americano, na primeira emenda, e a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem da ONU280 versaram sobre ela. Pode-se notar que a 

Liberdade de Religião foi uma das conquistas sociais (individuais) mais importantes da era 

moderna, o que resta evidenciado na medida em que integrou todas as principais declarações 

de direitos dos últimos séculos. 

Na mesma esteira, referindo-se à presença praticamente unânime do direito à liberdade 

de religião nas constituições ocidentais, Maria Emília Correa da Costa, propugnou que “Pode-

se dizer que essa previsão constitucional é, na atualidade, a regra das democracias 

modernas” (COSTA, 2008). 

Esta tutela disseminou-se também através de vários tratados internacionais de Direitos 

Humanos, como: o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 18, itens 1 a 4)281; a 

Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica (art. 12, itens 

1 a 4)282; a Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e 

                                                
279 “VII - O direito de manifestar seu pensamento e suas opiniões, quer seja pela voz da imprensa, quer de 
qualquer outro modo, o direito de se reunir tranqüilamente, o livre exercício dos cultos, não podem ser 
interditos. A necessidade de enunciar estes direitos supõe ou a presença ou a lembrança recente do 
despotismo.” In: http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/dec1793.htm - Consultado em 27.01.2015. 
280 “Artigo 2, I) Todo o homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 
Declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de 
outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição; Artigo 18) Todo o 
homem 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 ensino, pela prática, pelo culto e 
pela observâcia, isolada ou coletivamente, em público ou em particular” In: 
http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/textos/integra.htm - Consultado em 27.01.2015. 
281 “1. Toda pessoa terá direito a liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implicará 
a liberdade de ter ou adotar uma religião ou uma crença de sua escolha e a liberdade de professar sua religião 
ou crença, individual ou coletivamente, tanto pública como privadamente, por meio do culto, da celebração de 
ritos, de práticas e do ensino.  2. Ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas que possam restringir 
sua liberdade de ter ou de adotar uma religião ou crença de sua escolha. 3. A liberdade de manifestar a própria 
religião ou crença estará sujeita apenas à 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 
Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos países e, quando for o caso, dos 
tutores legais de assegurar a educação religiosa e moral dos filhos que esteja de acordo com suas próprias 
convicções”. In: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0592.htm - Consultado em 
27.01.2014. 
282 “Art. 1º, §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 

 



136 

Discriminação Baseadas em Religião ou Crença283; e a Convenção n° 111 (art° 1°, item 1)284 

da Organização Mundial do Trabalho. 

Estas várias declarações de direitos, tratados internacionais e a maioria das 

constituições democráticas do mundo não buscaram proteger a liberdade de religião por 

acaso. Segundo Massimo Introvigne (2011), estima-se que durante a história do cristianismo, 

cerca de 70 milhões de cristão foram mortos em função de sua convicção religiosa, sendo que 

40 milhões foram só no século XX. Estimou-se com cerca “segurança” que morreram no ano 

de 2010 cerca de 100.000 cristãos em função da fé professada. A estimativa para 2011 era de 

cerca de 105.000 cristãos. Nunca se perseguiu tantos cristãos na história da humanidade. Não 

por acaso o Pontífice João Paulo II proferiu na Intervenção da Santa Sé na 61ª Sessão da 

Comissão dos Direitos Humanos da ONU acerca da questão da intolerância religiosa que: “O 

direito à liberdade de religião está ligado de modo tão estreito aos outros direitos 

fundamentais, que se pode afirmar, com justa razão, que o respeito da liberdade religiosa é 

                                                                                                                                                   
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”. In: 
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm – Consultado em 
27.01.2015. 
283 “§1. Toda pessoa tem o direito de liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito inclui a 
liberdade de ter uma religião ou qualquer convicção a sua escolha, assim como a liberdade de manifestar sua 
religião ou suas convicções individuais ou coletivamente, tanto em público como em privado, mediante o culto, 
a observância, a prática e o ensino. §2. Ninguém será objeto de coação capaz de limitar a sua liberdade de ter 
uma religião ou convicções de sua escolha. §3. A liberdade de manifestar a própria religião ou as próprias 
convicções estará sujeita unicamente às limitações prescritas na lei e que sejam necessárias para proteger a 
segurança, a ordem, a saúde ou a moral pública ou os direitos e liberdades fundamentais dos demais”. In: 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Preven%C3%A7%C3%A3o-contra-a-Discrimina%C3%A7%C3% 
A3o-e-Prote%C3%A7%C3%A3o-das-Minorias/declaração-sobre-a-eliminacao-de-todas-as-formas-de-intoleranc 
ia-e-discriminacao-fundadas-na-religiao-ou-n as-conviccoes.html – Consultado em 27.01.2015. 
284 “1. Para fins da presente convenção, o têrmo "discriminação" compreende: a) Toda distinção, exclusão ou 
preferência fundada na raça, côr, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que 
tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou 
profissão”. In: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/ D621 50 .htm - Consultado em 
27.01.2015. 
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como um "teste" para a observância dos outros direitos fundamentais”285. Com efeito, onde 

não há liberdade de religião, certamente outras liberdades também são violadas. 

A liberdade de religião é mãe das demais liberdades do espírito, pois, com observa 

Jorge Miranda286, “Sem liberdade religiosa (...) não há plena liberdade cultural, nem plena 

liberdade política. Assim como, em contrapartida, onde falta a liberdade política, a normal 

expansão da liberdade religiosa fica comprometida e ameaçada”. Conforme Canotilho, G. 

Jellinek, chega ao ponto “de ver na luta pela liberdade de religião a verdadeira origem dos 

direitos fundamentais”.287 (sem grifos no original). 

Isso é notório porque na histórica da humanidade um número incontável de pessoas, 

entre elas 70 milhões de cristãos, preferiram abdicar de bens, da liberdade, da integridade 

física, da vida ou até mesmo da própria dignidade por amor às suas convicções religiosas. 

“Sem dúvida, a opção religiosa está tão incorporada ao substrato do ser humano que o seu 

desrespeito provoca idêntico desacato à dignidade da pessoa” (SILVA NETO, 2008, p. 114). 

Como estabelece o preâmbulo da Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Intolerância e Discriminação Baseadas em Religião ou Crença, “a religião ou as convicções, 

para quem as profere, constituem um dos elementos fundamentais em sua concepção de vida 

e que, portanto, a liberdade de religião ou de convicções deve ser integralmente respeitada e 

garantida”. No subcapítulo 1.1. foi realizada uma exposição mais extensa sobre a dimensão 

sagrada do “sagrado” na vida dos religiosos. É indubitável afirmar que a liberdade de religião 

não pode ser considerada inferior a qualquer outro direito fundamental, uma vez que a religião 

é um polo irradiador de significado existencial insubstituível para grande parcela da 

humanidade. Se não fosse assim a religião já teria sucumbido às guerras, às perseguições e ao 

secularismo. Mas ela manteve-se vigorosa e exuberante. Como disse Peter Berger (2000), não 

há motivos para pensarmos que o mundo é menos religioso do que já foi. 

Conquanto conectada à dimensão existencial mais profunda da pessoa 

verdadeiramente religiosa, é inexorável a conexão umbilical entre a liberdade de religião e o 

                                                
285 In http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2005/documents/rc_seg-t_20050402_religious-
freedom_po.html - Consultado em 02/12/2009 
286 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, Direitos Fundamentais, 3ª ed, Coimbra 
Editora, 2000, p. 408. 
287 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almeida, 2007, p. 383. 
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princípio da dignidade da pessoa humana288. Neste sentido, para Manoel Jorge e Silva Neto 

(2008, p. 113) “Fácil é concluir acerca da associação existente entre dignidade da pessoa 

humana e liberdade religiosa”.  Conforme pontua Jónatas Machado (1996, p. 192), “A 

doutrina e a jurisprudência não se cansam de sublinhar a íntima relação que se estabelece 

entre liberdade de consciência, religião e culto e a dignidade da pessoa humana”. Ainda para 

o autor português “Ela repousa na dignidade do indivíduo enquanto sujeito dotado de 

competência moral-prática, insuscetível de ser tratado como um simples meio para atingir 

um fim”. Na mesma linha propõe Luís Roberto Barroso (2012): “a liberdade religiosa é um 

direito fundamental, que integra o universo de escolhas existenciais básicas de uma pessoa, 

funcionando como expressão nuclear da dignidade humana”. Fere frontalmente à dignidade 

de uma pessoa privá-la do livre exercício de sua fé. 

Entretanto, a grande dificuldade das democracias contemporâneas não é o 

reconhecimento deste vínculo entre liberdade de religião e dignidade da pessoa humana. 

Antes, é reconhecer que a expressão coletiva e pública também é um aspecto da religiosidade 

e, consequentemente, está igualmente atrelada à dignidade da pessoa humana. Por exemplo, 

conforme visto anteriormente, os cristãos fundamentalistas(-crença)289 dos EUA acreditam 

que a prosperidade da nação está vinculada às bênçãos de Deus sobre eles por serem uma 

nação cristã. A grande maioria destes fundamentalistas não almeja obrigar todos os seus 

compatriotas a se converterem e terem uma vida regrada aos padrões da bibliocracia 

implantada em Genebra por Calvino290. A maioria só quer que a nação onde seus filhos 

viverão seja uma nação sob as bênçãos de Deus. Mas para isso acontecer, eles acreditam que 

Deus precisa fazer parte da identidade e da realidade do país. Da mesma forma, o integrismo 

católico defende esta mesma influência da religião sobre a esfera pública, não como método 

de simples ocupação de espaços de influência e de poder sobre a população, mas sim por 

acreditar que a benção de Deus repousa sobre uma nação católica, cujas leis respeitam o 

padrão moral católico. 

                                                
288 Luís Roberto Barroso (2012) aponta a polissemia do termo e apresenta as suas diversas características, entre 
as quais (grosso modo) o direito de toda pessoa ser tratada sempre como um fim em si mesmo, e nunca como um 
meio (Kant), logo possuidora de valor intrínseco, o direito de autodeterminação e a dimensão limitativa da 
própria liberdade em alguns casos. Neste sentido,  
289 Conceito de Weingartner Neto (2007) 
290 Cf. Lindberg (2001, p. 312-326). 
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As religiões, de um modo geral, cristãs ou não cristãs, possuem um ímpeto 

característico de buscar ocupar todas as instâncias da vida do indivíduo, incluindo a esfera 

pública. Conforme discorrido anteriormente291, a história das religiões demonstra que este 

ímpeto é um aspecto inerente à experiência religiosa, dado que ela cosmifica a realidade 

socialmente construída, atribuindo-lhe sentido, afastando-a do caos que lhe é imanente. Desta 

forma, quanto mais integrada à lógica religiosa, mais harmônica será a sociedade para o 

religioso. Esse processo não é planejado, ele é espontâneo. A atração que a esfera pública 

exerce sobre a religião não pode ser vista apenas negativamente, como instrumento de 

dominação nas mãos do Soberano, como propôs Maquiavel, embora também possa ser 

utilizado com esta finalidade. Ela deve ser vista, principalmente, como o resultado dos mais 

sinceros sentimentos dos religiosos que compreendem “as bênçãos do Deus da religião 

majoritária” como uma “utilidade pública”. 

Ora, o provo brasileiro é um provo predominantemente cristão, tanto em quantidade, 

quanto em tradição. Segundo o Censo Demográfico 2010292, a soma de católicos e 

evangélicos corresponde ao montante de 86,8% da população brasileira. É natural que esta 

hegemonia religiosa produza reflexos na cultura e na esfera pública. Joana Zylberstajn (2012, 

p. 101) apresente várias imagens e fotografias de crucifixos na Câmara dos Deputados e no 

STF, da menção “Deus seja louvado” na cédula do Real, de várias placas na entrada de 

cidades com dizeres do tipo “Jesus Cristo é o Senhor de Valinhos” ou “Sorocaba é do Senhor 

Jesus”. Estas expressões coletivas de religiosidade nada mais são do que a exteriorização de 

crenças religiosas sadias, que invocam a benção de Deus sobre o país, sobre o município, 

sobre o Judiciário, etc. Não são em si mesmas preconceituosas ou excludentes. Esses 

símbolos religiosos, afeitos à tradição cristã da nação, não são estranhos à realidade do povo 

brasileiro. Eles são expressões da religiosidade deste povo. Portanto, a princípio, deveriam ser 

assegurados pela liberdade de religião, enquanto se limitassem a propósitos genuinamente 

religiosos. 

Logo, a partir de uma leitura inicial e superficial do direito à liberdade de religião293, 

pode-se concluir que a penetração da religião na esfera pública se impõe como um dever ao 

                                                
291 Conforme exposto no capítulo 1.1. 
292 http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf 
293 A partir deste momento, todas as vezes que a palavra religião ou expressão “liberdade de religião” forem 
utilizadas abaixo, elas abrangerão a dimensão individual, coletiva e pública da religião. 
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Estado, em função da dimensão objetiva deste direito. O Estado ou o espaço público não 

precisam ser protegidos contra a religião, como propõe Daniel Sarmento (2008). Quando a 

separação é posta como uma proteção ao Estado ela sempre será hiperbolizada, assim como 

acontece quando ela é fundamentada no princípio republicano (que gera o Estado laicista). 

Ademais, um dos elementos do Estado é o povo e não há razões apriorísticos para 

proteger o Estado da religiosidade do seu próprio povo. Numa sociedade constitucionalmente 

inclusiva, o único fundamento que justifica a limitação da liberdade de religião (em seus três 

níveis) são os direitos fundamentais dos outros cidadãos. É no propósito de assegurar a igual 

liberdade de religião a todos que a separação radica o seu fundamento. Ela não é um fim em 

si mesmo, ela não é estabelecida para proteger o Estado ou a República. Numa sociedade 

homogenia não há razões ontológicas que justifiquem a preferência pela separação à 

confessionalidade. A suposta superioridade apriorística da primeira sobre a segunda é 

proposta em bases ideológicas294.  

É o fato do pluralismo e a máxima de que todos devem ser tratados com igual 

dignidade e liberdade que justificam a separação entre o Estado e a religião. A separação 

limita a liberdade ampla de muitos para assegurar a liberdade viável de todos. Neste sentido, a 

liberdade de religião torna-se o viés hermenêutico da separação, e não a proteção do Estado 

contra a religião ou o republicanismo. 

Logo, a partir das premissas levantadas, (i) de que o fundamento da liberdade de 

religião é a dignidade da pessoa humana; (ii) de que o fenômeno religioso tem uma tendência 

espontânea, empiricamente verificável na história, de se expandir para além da esfera 

individual; (iii) de que a liberdade de religião não deve ser preterida a priori em relação a 

qualquer outro direito fundamental; e (iv) de que a legitimidade da separação se radica na 

promoção da liberdade viável de religião para todos os indivíduos nas sociedades plurais; 

conclui-se que numa sociedade despida de preconceitos contra a religião, buscar-se-á 

estabelecer o mínimo de separação possível (suficiente para proteger o pluralismo) com o 

objetivo de favorecer o máximo de liberdade.  

3.4. O princípio jurídico-político da laicidade e os seus aspectos 

                                                
294 Cf. Greenawalt (2011). 
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Esta “medida de separação” deve transitar entre os polos extremos da teocracia e do 

Estado ateu, e entre os polos intermediários da confessionalidade295 e do laicismo, tendo como 

referência a experiência histórica de conflitos religiosos de cada país. Ou seja, numa 

sociedade na qual a religião apresentou/apresenta uma forte resistência à separação das 

esferas, é natural que o Estado tenha estabelecido/estabeleça uma afirmação mais contundente 

da separação 296. Por outro lado, nas sociedades que não experimentaram muitos conflitos 

religiosos, é normal que esta afirmação tenha sido/seja mais tímida. Normalmente os países de 

tradição católica passaram por processos de ruptura mais agressivos, em função da força 

política da Igreja. Esta lógica, porém, não foi verificada no Brasil, porque o jurisdicionalismo 

Imperial era muito mais nocivo ao catolicismo do que a separação. Inclusive, após a 

separação a força da Igreja Católica floresceu na sociedade brasileira (LEITE, 2011). 

Antes de avançar no raciocínio, é importante salientar que a liberdade de religião pode 

ser vista de três formas: (i) pela lógica confessional: levando-se em consideração a religião 

nas suas várias dimensões (privada, coletiva e pública), tal qual exposto, pode-se concluir que 

há muito mais liberdade de religião no Estado confessional297 do no “Estado separado da 

religião” porque só o Estado confessional possibilita o exercício pleno de todas as dimensões 

religiosas; (ii) pela lógica republicana, segundo a qual há mais liberdade de um modo geral 

quando há uma nítida separação entre a res pública e a esfera privada, devendo a religião, o 

máximo possível, permanecer restrita à esfera privada; (iii) pela lógica democrática-pluralista, 

segundo a qual há mais liberdade quando todos puderem desfrutar igualmente da maior 

liberdade possível. Nesta última busca-se um equilíbrio ótimo entre o establishment clause298 

e o free exercise clause. 

                                                
295 A palavra confessionalidade está sendo utilizada aqui num contexto de Estado com autonomia relativa, tal 
qual verificado em vários países da Europa. Trata-se apenas da adoção de uma religião oficial que é privilegiada 
no espaço público. 
296 Jónatas Machado (1996, p. 308) atribui boa parte da responsabilidade pelas políticas laicistas adotadas na 
Europa no século XIX e na primeira metade do século XX à resistência da Igreja. 
297 Não está-se levando em consideração as idiossincrasias histórica nesta parte da argumentação. A palavra 
confessionalidade está sendo utilizada aqui num sentido parecido ao de “união entre o Estado e religião com 
autonomia relativa”. Trata-se apenas da adoção de uma religião oficial que é assegurada no espaço público. 
298 Até o aqui a palavra laicidade foi utilizada em sentido de separação entre o Estado e a religião. Porém, como 
esta pesquisa pretende atribuir um novo sentido para ela, a partir de agora esta separação será referida pela 
expressão establishment clause, como também, não por um propósito ulterior, mas por compatibilidade de 
contextos, a expressão free exercise clause substituirá quase sempre a expressão “liberdade de religião”. 
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 A lógica adotada pela Carta Política brasileira foi a democrático-pluralista. Nela, o 

princípio da laicidade não se confunde com a regra da separação. A laicidade possui uma 

dupla dimensão de separação e liberdade. Ela é o ponto ótimo entre o establishment clause e o 

free exercise clause299, uma zone of permisseble accommodation. Ela não se confunde com o 

ideal de máxima liberdade do Estado confessional, que representa mínima liberdade para as 

minorias, como também não se confunde com o republicanismo laicista, porque não busca 

proteger o Estado ou a república da influência da religião. Ela busca proteger a liberdade de 

religião da própria liberdade de religião, pois onde a liberdade é ilimitada não há liberdade 

para o mais fraco300. Quando a balança se desequilibra, o free exercise clause sempre fica 

prejudicado. Explica-se. O excesso de liberdade necessariamente favorecerá a maioria numa 

democracia, o que não é aprioristicamente ruim, mas pode (e provavelmente irá) gerar 

violações insuportáveis à liberdade de religião da minoria. Desta forma, a máxima das 

sociedades liberal-democráticas de que todos devem ser tratados com igual dignidade e 

respeito (Dworkin) é descumprida. Lado outro, o excesso de neutralidade do espaço público 

também é uma violência, pois este objetivo só é alcançado malogrando a liberdade de religião 

geral.  O equilíbrio, isto é, o ponto ótimo, que não se sujeita à confissão religiosa da maioria, 

mas também não nega a dimensão pública da religiosidade, é o referencial do Estado laico e 

do princípio (normativo) jurídico-político da laicidade. 

Neste sentido, quando Blancarte (2008) afirma que o Estado laico não é contrário à 

liberdade de religião, antes “é o seu pai”301, ele está correto se, e somente se, ele considerou o 

“Estado laico” como o resultado da ponderação entre a cláusula do estabelecimento e a 

cláusula do livre exercício. Esse esclarecimento é útil porque muitas vezes a expressão 

“Estado laico” é utilizada no sentido de “Estado separado da religião” (establishment clause), 

                                                
299 Em sua análise sobre a jurisprudência da Suprema Corte, Barcellos (2011) aponta que: “Firmou-se 
precedente, porém, no sentido de que ações plausivelmente tidas como obrigatórias em função do livre exercício 
não seriam proibidas pela “establishment clause”. Há, portanto, casos em que é muito difícil precisar a 
intersecção, visto que cada cláusula pode potencialmente orientar o intérprete a tomar decisões distintas. Deve-
se, pois, e a despeito da imprecisão que persiste, buscar uma “zona de harmonia admissível” (zone of 
permisseble accommodation), onde a cláusula do livre exercício domina a intersecção, permitindo a composição 
dos interesses religiosos”. Esta zona de harmonia admissível é o que será referido nesta pesquisa como “ponto 
ótimo”. 
300 Frase inspirada na máxima de Lacordaire de que a liberdade escraviza e a lei liberta. 
301 O autor não utilizou esta expressão. Ele apenas afirmou que “O Estado laico é a primeira organização 
política que garantiu as liberdades religiosas. Há que se lembrar que a liberdad de crença, a liberdade de culto 
e a tolerância religiosa foram aceitas graças ao Estado laico, e não em oposição à ele” (já citado) 



143 

confusão que se evita nesta dissertação. Quando está neste sentido, ele é o limite da liberdade 

de religião, e não o seu propiciador direto. Para a expressão “Estado laico” denotar 

diretamente “Estado separado da religião e que, ao mesmo tempo, protege a religião”, a 

expressão precisa ser compreendida como o modelo decorrente do ponto ótimo entre as duas 

cláusulas, pressupondo tanto a separação quanto à liberdade de religião. 

Esta constatação, por si só, no entanto, tem pouca utilidade, pois ainda permanece uma 

pergunta básica: qual é o ponto ótimo na prática? Essa resposta não pode ser elaborada de 

maneira solipsista, num plano ideal, influenciada exclusivamente pelas próprias ideologias do 

intéprete, afastada da realidade histórica e sociocultural concreta do Brasil. Também não basta 

adotar um critério sociológico com níveis de laicidade e afirmar que quanto mais o Estado 

brasileiro atender aos elementos deste critério (sociológico), mais ele estará atingindo a sua 

“meta de laicidade”. Não basta ainda admirar e adotar uma cópia de algum modelo de 

separação estrangeiro, mesmo que sejam os paradigmáticos francês ou norte-americano. 

Como afirma Rhonheimer, “Determinar o tipo de comportamento que a imparcialidade exige 

é uma questão ainda aberta, já que depende das concretas circunstâncias culturais de cada 

país”302. 

Sobre o “ponto ótimo brasileiro”, como (i) o fundamento da cláusula de separação é a 

própria necessidade de garantir a maior liberdade religiosa possível para todos; (ii) a religião 

transcende a esfera subjetiva e individual; (iii) a liberdade de religião precisa ser protegida em 

suas múltiplas facetas; (iv) o ateísmo e o agnosticismo também são protegidos pela liberdade 

de religião; o anticlericalismo e a  antirreligiosidade que estas duas concepções podem 

carregar consigo, não são asseguradas por esta mesma liberdade, pois esta proteção da 

consciência anticlericalismo e a  antirreligiosidade teria como consequência indubitável a 

exclusão da religião da esfera pública e a limitação da religião no espaço público, 

transformando o Estado laico em um estado laicista. Portanto, a penetração religiosa na esfera 

pública precisa ser necessariamente agressiva para ser repelida, e isto decorre da compreensão 

da laicidade como o ponto ótimo. Assim sendo, a religião tradicional do Brasil, o catolicismo, 

recebe certa vantagem em relação às demais religiões, pois seus símbolos religiosos são os 

                                                
302 RHONHEIMER, Martin. Duas formas de laicidade: A concepção política e a concepção integrista. In 
MARTINS FILHO, Ives Granda da Silva; NOBRE, Milton Augusto de Brito (Org.). O Estado laico e a liberdade 
religiosa – São Paulo: LTr, 2011, p. 77. 
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que mais se vinculam à cultura nacional, causando menos estranheza nas consciências dos 

demais brasileiros que não são católicos. 

Outra limitação à ampla liberdade de religião, certamente a principal delas, é a 

cláusula geral de separação entre o Estado e a religião, fracionada nos verbos-tipo do art. 19, I 

da CRFB/88303. Mais uma vez cumpre ressaltar que ela também deve ser interpretada de 

maneira restrita, com o objetivo de assegurar a máxima liberdade religiosa, já que uma 

interpretação extensiva dos seus verbos-tipo certamente transformaria a laicidade brasileira 

em laicismo. Disto decorre a seguinte conclusões: O Estado laico brasileiro busca manter uma 

equidistância de todas as confissões religiosas, a partir de uma neutralidade confessional, e 

não de uma neutralidade religiosa. Ele é aconfessional, e ele não é (i) indiferente perante a 

religião, (ii) anticlerical ou (iii) antirreligioso. As conclusões acima decorrem das escolhas 

feitas pelo Constituinte sobre o modelo de laicidade brasileira, qual seja, a neutralidade 

moderada; que é diferente da neutralidade radical norte-americana e do laicismo francês. Ao 

elaborar a arquitetura da laicidade brasileira, o Constituinte rejeitou várias características 

típicas destes dois modelos citados, conforme já restou consignado. O que torna a laicidade 

brasileira necessariamente mais aberta à religião na esfera pública. Ademais, decorre ainda de 

outras escolhas, como a adoção do regime de cooperação e concordatário com as instituições 

religiosas, e todas as outras já mencionadas anteriormente. 

No entanto, a abertura do Estado brasileiro à religiosidade não comporta uma 

religiosidade confessional. Logo, ela só pode ser manifestada através de patrimônios, 

símbolos, valores, costumes e práticas arraigados na cultura nacional e que sejam 

relativamente secularizados (ex: a folga aos domingos), sejam símbolos e costumes religiosos 

genéricos (ex: “Deus seja louvado” da cédula do Real); ou sejam práticas de participação 

facultativa (ex: culto realizado pelos deputados da Frente Parlamentar Evangélica no 

Congresso Nacional – DUARTE (2012)). Em todos os casos, devem-se respeitar ainda os 

seguintes limites cumulativos: (i) o Estado laico não pode se legitimar na religião, logo, se a 

penetração religiosa comprometer a legitimidade popular do poder estatal, esta penetração 

religiosa torna-se inconstitucional; (ii) ele não pode violar o núcleo essencial dos verbos-tipo 

                                                
303 “É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 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”. 
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do art. 19, I da CRFB/88; e (iii) não pode implicar na apropriação da República por uma ou 

mais confissões religiosas. 

Referências genéricas ou aconfessionais a Deus na esfera pública não violam a 

consciência da minoria ateia, e sim a consciência de uma minoria anticlericalista, secularista, 

neoanticlercalista-progressita, etc, que não são necessariamente ateus. Estas consciências 

pautadas em ideologias preconceituosas contra a religião não dão azo para a revisão de toda a 

arquitetura constitucional sobre a laicidade, construída historicamente num processo dialógico 

com os paradigmas internacionais e com a própria tradição constitucional brasileira. As 

concepções solipsistas, ideológicas e divorciadas deste desenvolvimento sobre a laicidade não 

podem solapar a máxima do ponto ótimo, segundo a qual, quanto mais liberdade religiosa, 

preservando-se o mais possível os direitos das minorias (não intolerantes), melhor. 

Isso significa que o Estado brasileiro é perfeitamente compatível com a presença de 

símbolos religiosos genéricos em locais públicos; com “a folga preferencialmente aos 

domingos”; com os feriados religiosos; com a preservação histórico-cultural de patrimônios 

como o Cristo Redentor e as Igrejas históricas tombadas; com a realização de cultos religiosos 

pela Frente Parlamentar Evangélica dentro do Congresso Nacional; com a frase “Deus seja 

louvado” da cédula de real; o ensino religioso pluralista nas escolas públicas; a construção de 

capelas ecumênicas em locais públicos de internação coletiva;  etc. 

O princípio republicano brasileiro não é incompatível com a presença de referências 

religiosas genéricas ou da influência de concepções morais de matriz religiosa sobre a res 

publica, como acontece na França, pois na Ordem Constitucional brasileira ele não é o 

fundamento da laicidade. Nada obstante, ele se constitui em mais um limite à liberdade de 

religião ampla, como cláusula limite da atuação das confissões religiosas, para que elas não 

capturem a república através do processo majoritário. Ou seja, o princípio republicano não é o 

fundamento da laicidade, mas reforça as suas fronteiras em alguns aspectos.  

Não há a necessidade de sustentar estes postulados a partir da referência que o 

Preâmbulo da Constituição faz a Deus. Esta referência reforça a tese sobre a escolha do 

modelo de neutralidade moderada (aconfessionalidade) pelo Brasil, porém, não fundamenta 

por si só todas as afirmações acima. O STF já se posicionou sobre a o caráter não normativo 

do preâmbulo da Constituição, porém, com enfatiza Daniel Sarmento (2008) no seu artigo 

escrito para defender a retirada dos crucifixos dos Tribunais, a referência a Deus no 
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Preâmbulo é útil como diretriz hermenêutica para evitar interpretação de que o Estado 

brasileiro é contrário à religião. 

Para Blancarte (2008), porém, “o Estado laico defende valores como a democracia, o 

pluralidade religiosa, a tolerância, etc; portanto não é neutro, é imparcial”. Jaime Neto 

(2007) adere a esta crítica, tal como Ranquetat Júnior (2012, p. 21), segundo o qual: 

“o Estado laico não é neutro, pois advoga uma determinada visão de mundo 
e defende certos valores como democracia, os direitos humanos, a igualdade 
e a liberdade. Ademais, há uma grande variedade de exemplos empíricos que 
atestam que o Estado laico interfere, regula e define a esfera religiosa. Na 
realidade, o Estado laico assume uma tarefa pedagógica e positiva, 
inculcando determinados valores e princípios, preocupando-se assim com a 
“formação das almas”. O Estado laico intenciona forjar um “homem novo”, 
o cidadão, imbuído de virtudes cívicas. Assim, é no terreno do ensino, da 
educação, que o processo de laicização se afirma prioritariamente; por isso, a 
defesa intransigente da escola laica”. 

No entanto, esta diferenciação é pouco útil e sobrecarrega o termo de uma dimensão 

mais vinculada a outros princípios do Estado. Isto é, não é o Estado laico que promove a 

democracia, é o princípio democrático que promove a democracia; o Estado laico não 

promove a pluralidade religiosa e a tolerância, o Estado laico assegura a pluralidade religiosa 

e a tolerância. O pluralismo não se promove, o pluralismo se protege (SANTAMARÍA, 

2013). Atribuir estes papéis ao Estado laico é sobrecarrega-lo e torná-lo um conceito pouco 

operatório. 

Portanto, o princípio da laicidade tanto garante quanto limita a liberdade de religião, e 

o faz sem perder de vista que a existência de limites é condição sine qua non para a 

viabilidade desta liberdade para todos os indivíduos da comunidade política, no contexto de 

uma sociedade plural e igualitária. Logo, ela assegura a aconfessionalidade do Estado, mas 

não o impede de manter símbolos genéricos de religiosidade e de sofrer influência do 

fenômeno religioso, dentro dos limites supracitados. 
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 CONCLUSÃO 

No percurso do trabalho foi possível demonstrar historicamente que a atração que a 

esfera pública exerce sobre a religião é espontânea, afastando intepretações reducionistas e 

maquiavélicas sobre ela. É impossível determinar o âmbito normativo da liberdade de religião 

sem determinar a amplitude do fenômeno religioso, que só pode ser extraído empiricamente 

da análise histórica. É, pois, esta digressão histórica que comprova o ímpeto natural da 

religião de transcender a esfera privada dos religiosos. Portanto, a princípio, a liberdade de 

religião deveria proteger não apenas o aspecto subjetivo ou privado da religião304, antes, 

também deveria incluir esta transcendência no seu âmbito de proteção, (i) até o limite dos 

verbos-tipo da cláusula de separação, (ii) até o limite do Estado não passar a buscar a sua 

legitimidade na religião; (iii) até o limite da inviabilidade de qualquer tentativa de captura da 

república por uma ou mais confissões religiosas através do processo democrático majoritário; 

(iv) até o limite do Estado não se tornar um Estado confessional ou agressivamente religioso, 

ainda que se trate de uma religiosidade genérica; tendo em perspectiva que todos estes limites 

não podem transformar a laicidade brasileira em laicismo ou no modelo norte-americano “pós 

Suprema Corte”. 

O ponto ótimo entre a cláusula de separação e a cláusula do livre exercício da religião, 

portanto, é a máxima liberdade de religião dentro dos limites supracitados. Este é o princípio 

jurídico-político da laicidade. 

Esta tarefa de definição do âmbito normativo da laicidade não pode ser realizada 

prescindindo da abordagem do desenvolvimento histórico da separação entre o Estado e a 

Religião, (i) porque somente a partir da análise do desenvolvimento histórico do princípio da 

laicidade é possível fundamentar a própria conclusão de que a laicidade é o ponto ótimo entre 

a cláusula de separação e a liberdade de religião ampla, assumindo feições específicas em 

cada país democrático e pluralista, limitado aos extremos do clericalismo e do laicismo. (ii) 

porque o modelo de laicidade adotado pela CRFB/88 é o resultado da ralação histórico-

dialética de assimilações e rejeições das constituições brasileiras com os paradigmas da 

laicidade; (iii) porque é a partir do desenvolvimento histórico que é possível identificar e 

demonstrar a influência das ideologias de inspiração secularista sobre as concepções de 

separação entre o Estado e a religião do século XIX, que ainda ecoam nos dias de hoje 
                                                
304 Como disse Kent Greenawalt (2011), é muito difícil separar a religião dos outros aspectos da vida. 
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influenciando interpretações solipsistas que prescindem do contexto histórico; (iv) pois os 

dois principais paradigmas de separação entre o Estado e a religião, o modelo norte-

americano e o modelo francês, só podem ser compreendidos a partir da análise histórica da 

Independência dos EUA e da Revolução Francesa; (v) porque estes dois modelos se 

inspiraram nos ideais iluministas e é impossível compreender as modernas teorias iluministas 

sobre a tolerância religiosa, a fundamentação laica do poder estatal (contratualismo) e o 

jusnaturalismo fora do contexto histórico da sociedade cristã, das perseguições religiosas e da 

guerra entre protestantes e católicos; (vi) porque alguns conceitos fundamentais ao debate só 

podem ser claramente explicados a partir de momentos históricos bem remotos do 

cristianismo, como, por exemplo, o dualismo gelasiano e a libertas ecclesiae, indispensáveis 

para a compreensão do clericalismo católico e da reação a ele: o laicismo do século XIX e do 

início do século XX; e, por fim, (vii) porque dois conceitos caríssimos ao debate sobre a 

laicidade, como a secularização e o desencantamento do mundo, só podem ser compreendidos 

à luz da teologia judaica e cristã e de seus respectivos desenvolvimentos históricos. 

Em relação à sexta justificativa à abordagem (histórica) adotada nesta pesquisa, pode-

se afirmar que o fundamento da liberdade de religião é incompatível com um discurso 

teológico-político sobre a relação entre o Estado e a religião pautado nos pressupostos do 

dualismo gelasiano e da libertas ecclesiae, uma vez que ambos afirmam a primazia da 

“verdade confessional” sobre a liberdade individual, em contradição explícita ao liberalismo 

político, segundo o qual o poder político deve tratar cada cidadão como livres e iguais 

(Rawls) e como dignos de igual consideração e respeito (Dworkin). Nos Estados liberais o 

fundamento da liberdade de religião dos indivíduos não pode residir na “liberdade para buscar 

uma verdade objetiva previamente definida por uma confissão religiosa acolhida pelo 

Estado”, como propõe o clericalismo. O esforço da Igreja Católica em defender a “verdade” 

contra a liberdade e a confessionalidade do Estado contra a liberdade de religião, movimento 

conhecido como integrismo305, foi, segundo Jónatas Machado (1996, p. 305-308), um dos 

principais responsáveis pela reação laicista, entre os quais se destacam as políticas de 

                                                
305 O integrismo é o paralelo católico do fundamentalismo. Trata-se de um movimento social-eclesiástico que 
buscou manter a influência do catolicismo sobre todas as esferas da sociedade. Sua matriz teórica foi o 
clericalismo. Para maiores detalhes sobre o integrismo, consultar a bibliografia apontada sobre o 
fundamentalismo, no subcapítulo 2.4. 
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separação francesa, mexicana e o laicismo radical espanhol que assassinou 6.832 membros do 

clero católico e incendiou vários locais de culto entre os anos de 1931 e 1936306. 

No passado algumas medidas legislativas de separação mais rigorosas foram úteis 

tendo em vista algumas circunstâncias históricas específicas (BLANCARTE, 2008), como, 

por exemplo, na maior parte dos Estados católicos, como no México e, de certa forma, no 

Brasil (1891). Porém, com o avanço da secularização da sociedade e com a mudança de 

posicionamento da Igreja católica a partir do Concílio do Vaticano II, estas circunstâncias já 

não se verificam plenamente como no passado. O Brasil soube reconhecer esta mudança de 

paradigma, e fez decrescer paulatinamente os rigores (teóricos) do modelo de separação 

adotado pela Constituição de 1891. A França também retrocedeu em muitas das medidas 

restritivas implantadas pela Lei de Separação de 1905 no decorrer do século XX307, mas ainda 

não se adequou plenamente ao paradigma pós-secular (Habermas, 2007), tal qual verificado 

em outros países democráticos. Por este motivo, os doutrinadores que trabalham com o 

binômio laicidade/laicismo ainda qualificam a França como um país laicista. 

Respeitando, pois, o direito como integridade (Dworkin), pode-se concluir que 

somente uma abordagem histórica sobre o tema é capaz de delimitar os aspectos do princípio 

da laicidade, à margem da influência ideológica. 

 

  

                                                
306 Cf. Catroga (2010, p. 373). 
307 Cf. Giumbelli (2002, p. 186-194) 



150 

BIBLIOGRAFIA 

 

ADRAGÃO, Paulo Pulido. A Liberdade Religiosa e o Estado, 1º. ed. Portugal: Almedina, 
2002. v. 561p. 
 
ANDRADA, José Bonifácio Borges. O Acordo Brasil-Santa Sé. Anotações Sobre Alguns 
Aspectos. In: Martins Filho, Ives Gandra da Silva (Org.); Nobre, Milton Augusto de Brito 
(Org.) O Estado Laico & a Liberdade Religiosa. 1ª. ed. São Paulo: LTr, 2011. v. 1. 134-156p. 
 
BARCELLOS, Ana Paula de. . As Relações entre Religião e Estado. Revista da Faculdade de 
Direito da UERJ, v. 1, p. 1-37, 2011. 
 
BAUBÉROT, Jean. A favor de uma sociologia intercultural e histórica da laicidade. Civitas: 
Revista de Ciências Sociais (Impresso), v. 11, p. 284-302, 2011. 
 
BERGER, Peter Ludwig. O Dossel Sagrado: Elementos Para Uma Teoria Sociológica da 
Religião; [Tradução José Carlos Barcelos], 1º. ed.  São Paulo (SP): Paulus, 1985. v. 194p. 
 
BIRMAN, Patricia . Fronteiras espirituais e fronteiras nacionais: o combate às seitas na 
França. Mana (UFRJ. Impresso), v. 11, p. 07-39, 2005. 
 
BLANCARTE, Roberto. O Porquê de um Estado Laico. In: Roberto Arriada Lorea (Org.) Em 
Defesa das Liberdades Laicas. 1º. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008. v. 
19-32p. 
 
BLEDSOE, David Allen. Movimento Neopentecostal Brasileiro: Um Estudo de Caso, 1º. ed. 
São Paulo (SP): Hagnos, 2012. v. 198p. 
 
CATROGA, Fernando. Entre Deuses e Césares: secularização, laicidade e religião civil: Uma 
perspectiva histórica, 2º. ed. Portugal: Almedina, 2010. v. 508p. 
 
CESARÉIA, Eusébio. História Eclesiástica: Os Primeiros Quatro Séculos da Igreja Cristã; 
[Tradução Lucy Iamakami (Livros 1 a 8) Luís Aron de Macedo (Livros 9 e 19)], 1º. ed. Rio 
de Janeiro (RJ) Casa Publicadora das Assembleias de Deus, 1999. v. 415p. 
 
CHEHOUD, H. S. Q., A Liberdade Religiosa nos Estados Modernos. 1º. ed. Almedina. 2012. 
146.p. 
 
CIOTOLA, M. R. . Ética Cívica e Fundamentação das leis no Estado Laico. In: Antonio Pele; 
Oscar Celador Suarez; Hilda Garrido Suaréz. (Org.). La Laicidad. 1ed. Madrid: Dykinson, 
2014, v. , p. 24-35. 
 
CIPRIANI, Roberto. Manual de Sociologia da Religião; [Tradução Ivo Storniolo], 1º. ed. São 
Paulo (SP): Paulus, 2007. v. 357p. 
 
COMPARATO, Fábio Konder. ÉTICA- Direito Moral e Religião no Mundo Moderno. 3º. ed. 
Companhia das Letras , 2011. 718p. 



151 

 
COSTA, Maria Emília Corrêa. Apontamentos Sobre a Liberdade Religiosa e a Formação do 
Estado Laico. In: Roberto Arriada Lorea (Org.) Em Defesa das Liberdades Laicas. 1º. ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008. v. 97-116p. 
 
DUARTE, T. S. . 'A participação da Frente Parlamentar Evangélica no legislativo brasileiro: 
ação política e (in)vocação religiosa. Ciencias Sociales y Religión (Online), v. 14, p. 53-76, 
2012. 
 
ESQUIVEL, Juan Cruz. A Marca Católica na Legislação Argentina. O caso da Assistência 
Religiosa nas Forças Armadas. In: Roberto Arriada Lorea (Org.) Em Defesa das Liberdades 
Laicas. 1º. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008. v. 117-128p. 
 
LEITE, Fábio Carvalho. . O Laicismo e outros exageros sobre a Primeira República no Brasil. 
Religião & Sociedade (Impresso), v. 31, p. 32-60, 2011. 
 
LEITE, Fábio Carvalho. . Estado e Religião: a liberdade religiosa no Brasil. 1. ed. Curitiba: 
Juruá Editora, 2014. v. 1. 488p. 
 
GALDINO, E.. Estado sem Deus: a obrigação da laicidade na Constituição. 1. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2006. v. 1. 127p. 
 
GALLEJA, J. I. Moral Social Samaritana II: Fundamentos e Noções de Ética Política Cristã; 
[Tradução José Afonso Beraldin da Silva], 1º. ed. São Paulo (SP): Paulinas, 2009. v. 2. 293p. 
 
GARCIA, Maria. A Constituição e o Ensino Religioso nas Escolas Públicas. In: Valerio de 
Oliveira Mazzuali (Coord.) Aldir Guedes Soriano (Coord.) André Ramos Tavares (Coord.) 
Direito à Liberdade Religiosa: Desafios e Perspectivas Para o Século XXl. 4º. ed. Belo 
Horizonte (BH): Fórum, 2009. v. 235-250p. 
 
GIUMBELLI, E. . O Fim da Religião. Dilemas da liberdade religiosa no Brasil e na França. 
São Paulo: Attar/PRONEX, 2002. 454p . 
 
GIUMBELLI, E. . O que é um ambiente laico? Espaços (inter)religiosos em instituições 
públicas. Cultura y Religión (En línea), v. 7, p. 32-47, 2013. 
 
GONZÁLES. J.L. História Ilustrada do Cristianismo: A Era dos Mártires Até a Era dos 
Sonhos Frustrados; [tradutores, parte 1: Key Yuasa, parte 2 a 5: Hans Udo Fuchs], 2º. ed. São 
Paulo (SP): Vida Nova, 2011. v. 1. 590p. 
 
GONZÁLES. J.L. Uma História do Pensamento Cristão: De Agostinho às Vésperas da 
Reforma; [tradução Vanuza Helena Freire de Mattos], 1º. ed. São Paulo (SP): Cultura Cristã, 
2004. v. 2. 334p. 
 
GREENAWALT, Kent.  Julgamentos Baseados na Religião e Discurso Religioso na Vida 
Política. In: Martins Filho, Ives Gandra da Silva (Org.); Nobre, Milton Augusto de Brito 
(Org.) O Estado Laico & a Liberdade Religiosa .1ª. ed. São Paulo: LTr, 2011. v. 1. 19-47p.  
 
GUERREIRO, Sara. As Fronteiras da Tolerância: Liberdade Religiosa e Proselitismo na 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 1º. ed. Portugal: Almedina, 2005. v. 307p. 



152 

 
GUTIÉRREZ, Alejandro Torres. Relaciones Iglesia-Estado em Espanã: Paradojas y 
Contradicciones. In: Valerio de Oliveira Mazzuali (Coord.) Aldir Guedes Soriano (Coord.) 
André Ramos Tavares (Coord.) Direito à Liberdade Religiosa: Desafios e Perspectivas Para o 
Século XXl. 4º. ed. Belo Horizonte (BH): Fórum, 2009. v. 357-412p. 
 
HUACO, Marco. A Laicidade Como Princípio Constitucional do Estado de Direito. In: 
Roberto Arriada Lorea (Org.) Em Defesa das Liberdades Laicas. 1º. ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2008. v. 33-80p. 
 
INTROVIGNE, Massimo. Intolerância e Discriminação Contra os Cristãos. As Cinco Maiores 
Ameaças do Século XXl. In: Martins Filho, Ives Gandra da Silva (Org.); Nobre, Milton 
Augusto de Brito (Org.) O Estado Laico & a Liberdade Religiosa .1ª. ed. São Paulo: LTr, 
2011. v. 1. 11-18p. 
 
KAUFMANN, Thomas (ORG). KOTTJE, Raymund (ORG). MOELLER, Bernd (ORG). 
WOLF, Hubert (ORG). História Ecumênica da Igreja: Dos Princípios até a Idade Média; 
[Tradução Irineu J. Rabuske], 1º. ed. São Paulo (SP): Layola Jesuítas, São Paulo (SP) Paulus 
e São Leopoldo (RS): Sinobal, 2012. v. 1. 274p. 
 
LOCKE, John. Segundo Tratado Sobre o Governo; [Tradução Alex Marins], 1º. ed. São Paulo 
(SP): Martin Claret Ltda., 2002. v. 158p. 
 
LÖWY, Michael. A Guerra dos Deuses: Religião e Política na América Latina; [Tradução 
Vera Lúcia Mello Joscelyne], 1º. ed. Petrópolis (RJ):  Vozes, 2000. v. 271p. 
 
MACHADO, Jónatas E. M. Estado Constitucional e Neutralidade Religiosa: Entre o teísmo e 
o (neo)ateísmo, 1º. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. v. 183p. 
 
MACHADO, Jónatas E.M. Liberdade Religiosa Numa Comunidade Constitucional Inclusiva: 
Dos Direitos da Verdade Aos Direitos dos Cidadãos, 1º. ed. Lisboa: Coimbra, 1996. v. 426p. 
 
MARIANO, R. . Mudanças no campo religioso brasileiro no Censo 2010. Debates do NER 
(UFRGS. Impresso), v. 14, p. 119-137, 2013. 
 
MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe; [Tradução e Notas Leda Beck], ed. São Paulo (SP): 
Martin Claret Ltda., 2012. v. 190p. 
 
MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. O Acordo Brasil-Santa Sé e a Laicidade do Estado: 
Aspectos Relevantes. In: Martins Filho, Ives Gandra da Silva (Org.); Nobre, Milton Augusto 
de Brito (Org.) O Estado Laico & a Liberdade Religiosa .1ª. ed. São Paulo: LTr, 2011. v. 1. 
157-182p. 
 
MILOT, Micheline. A Garantia das Liberdades Laicas na Suprema Corte do Canadá. In: 
Roberto Arriada Lorea (Org.) Em Defesa das Liberdades Laicas. 1º. ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2008. v. 129-138p. 
 
MIRANDA, Jorge. Estado, Liberdade Religiosa e Laicidade. In: Martins Filho, Ives Gandra 
da Silva (Org.); Nobre, Milton Augusto de Brito (Org.) O Estado Laico & a Liberdade 
Religiosa .1ª. ed. São Paulo: LTr, 2011. v. 1. 106-124p. 



153 

 
MORAES, Rafael José Stanziona. A Igreja Católica e o Estado Laico. In: Martins Filho, Ives 
Gandra da Silva (Org.); Nobre, Milton Augusto de Brito (Org.) O Estado Laico & a Liberdade 
Religiosa .1ª. ed. São Paulo: LTr, 2011. v. 1. 57-75p. 
 
NICOLAS GUIGOU. Religião e Política no Uruguai. In: Ari Pedro Oro. (Org.). Religião e 
Política no Cone Sul. Argentina, Brasil e Uruguai.. São Paulo: Attar Editorial, 2006, v. , p. 
157-215. 
 
OLIVEIRA, Jorge Hélio Chaves. O Estado Democrático Moderno e Sua Laicidade. In: 
Martins Filho, Ives Gandra da Silva (Org.); Nobre, Milton Augusto de Brito (Org.) O Estado 
Laico & a Liberdade Religiosa .1ª. ed. São Paulo: LTr, 2011. v. 1. 125-133p. 
 
OLIVEIRA, Patrícia Elias Cozzolino. A Proteção Constitucional e Internacional do Direito à 
Liberdade de Religião, 1º. ed. São Paulo (SP): Verbatim, 2010. v. 122p. 
 
ORO, Ari Pedro. A Laicidade na América Latina: Uma Apreciação Antropológica. In: 
Roberto Arriada Lorea (Org.) Em Defesa das Liberdades Laicas. 1º. ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2008. v. 81-96p. 
 
ORO, A. P. . A laicidade no Brasil e no Ocidente. Algumas considerações. Civitas: Revista de 
Ciências Sociais (Impresso), v. 11, p. 221-237, 2011. 
 
PIERUCCI, Antônio Flávio. . Representantes de Deus em Brasilia: A bancada evangelica na 
Constituinte. In: ANPOCS. (Org.). Ciências Sociais hoje, 1989. São Paulo: Vértice, 1989, v. , 
p. 104-132. 
 
PIERUCCI, Antônio Flávio. ; MARIANO, R. . O envolvimento dos pentecostais na eleição 
de Collor. Novos Estudos. CEBRAP, n.34, p. 92-106, 1992 
 
PIERUCCI, Antônio Flávio. . Reencantamento e dessecularização: A propósito do 
autoengano em sociologia da religião. Novos Estudos. CEBRAP, São Paulo, v. 49, p. 99-117, 
1997 
 
PIERUCCI, Antônio Flávio. . Secularização em Max Weber: da contemporânea serventia de 
voltarmos a acessar aquele velho sentido. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 
13, n.37, p. 43-73, 1998. 
 
PIERUCCI, Antônio Flávio. Bye bye, Brasil: O declínio das religiões tradicionais no Censo 
2000. Estudos Avançados, São Paulo, v. 18, n.52, p. 17-28, 2005. 
 
PIERUCCI, Antônio Flávio. . Eleição 2010: Desmoralização eleitoral do moralismo religioso. 
Novos Estudos CEBRAP (Impresso), v. 89, p. 05-16, 2011. 
 
 
QUEIROZ, Paulo. Ensaios Críticos: Direito, Política e Religião, 2º. ed.  Salvador (BA): Jus 
Podivm, 2013. v. 156p. 
 



154 

RHONHEIMER, Martin. Democracia Moderna, Estado Laico e Missão Espiritual da Igreja. 
In: Martins Filho, Ives Gandra da Silva (Org.); Nobre, Milton Augusto de Brito (Org.) O 
Estado Laico & a Liberdade Religiosa .1ª. ed. São Paulo: LTr, 2011. v. 1. 76-105p. 
 
ROLLET, Jacques. Religião e Política: O Cristianismo, o islã a democracia; [Tradução 
António Viegas], 1º. ed. Lisboa: Cresça e Razão, 2001. v. 221p. 
 
ROUSSEAU, J.J. Discurso Sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade Entre os 
Homens; [Tradução de Paulo Neves], 1º ed. Porto Alegre (RS): L&M Editores, 2008. V. 1. 
173p. 
 
ROUSSEAU, J.J. Do Contrato Social; [Tradução de Pietro Nasseti], 3º. ed. São Paulo (SP):  
Martin Claret Ltda., 2000. v. 123p. 
 
SABAINI, Wallace Tesch . ESTADO E RELIGIÃO: Uma análise à luz do Direito 
fundamental à liberdade de Religião no Brasil. 1ª. ed. São Paulo (SP): Mackenzie, 2010. v. 1. 
182p.  
 
SANTIAGO, Alfonso. La Jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina Sobre las Relaciones 
entre El Estado y la Iglesia Católica y la Libertad Religiosa: Principales Fallos en la Materia a 
lo Cargo de las Distintas Etapas de la Historia Del Tribunal. In: Valerio de Oliveira Mazzuali 
(Coord.) Aldir Guedes Soriano (Coord.) André Ramos Tavares (Coord.) Direito à Liberdade 
Religiosa: Desafios e Perspectivas Para o Século XXl. 4º. ed. Belo Horizonte (BH): Fórum, 
2009. v. 413-469p. 
 
SARMENTO, Daniel. Consciências Privadas e Razões Públicas. In: Martins Filho, Ives 
Gandra da Silva (Org.); Nobre, Milton Augusto de Brito (Org.) O Estado Laico & a Liberdade 
Religiosa .1ª. ed. São Paulo: LTr, 2011. v. 1. 48-56p. 
 
SARMENTO, Daniel. O Crucifixo nos Tribunais e a Laicidade do Estado. In: Roberto 
Arriada Lorea (Org.) Em Defesa das Liberdades Laicas. 1º. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2008. v. 189-201p. 
 
SARMENTO, Daniel. O Crucifixo nos Tribunais e a Laicidade do Estado. In: Valerio de 
Oliveira Mazzuali (Coord.) Aldir Guedes Soriano (Coord.) André Ramos Tavares (Coord.) 
Direito à Liberdade Religiosa: Desafios e Perspectivas Para o Século XXl. 4º. ed. Belo 
Horizonte (BH): Fórum, 2009. v. 211-234p. 
 
SEMÁN, Pablo ; MARTÍN, Eloísa . Religião e Política na Argentina. In: Ari Pedro Oro. 
(Org.). Religião e Política no Cone Sul. Argentina, Brasil e Uruguai.. São Paulo: Attar 
Editorial, 2006, v. , p. 33-73. 
 
SETIÉN, José Maria. Laicidade do Estado e Igreja: Laicidade e Laicismo Igreja, Estado e 
Sociedade, 1º. ed. Lisboa: Coimbra, 2008. v. 144p. 
 
SCAMPINI, José. Brasil-Império: Revista de Informação Legislativa, v. 11, n. 41, p. 75-126, 
jan./mar. de 1974, 01/1974a. 
 
SCAMPINI, José. 1ª República: Revista de Informação Legislativa, v. 11, n. 42, p. 369-430, 
abr./jun., 1974, 04/1974b. 



155 

 
SORIANO, Aldir Guedes. Direito à Liberdade Religiosa Sob a Perspectiva da Democracia 
Liberal. In: Valerio de Oliveira Mazzuali (Coord.) Aldir Guedes Soriano (Coord.) André 
Ramos Tavares (Coord.) Direito à Liberdade Religiosa: Desafios e Perspectivas Para o Século 
XXl. 4º. ed. Belo Horizonte (BH): Fórum, 2009. v. 163-210p. 
 
SOUZA, Ricardo Luiz. Laicidade e Anticlericalismo: Argumentos e Persursos, 1º. ed. Santa 
Cruz do Sul (RS): Edunisc, 2012. v. 235p. 
 
TAVARES, André Ramos. Religião e Neutralidade do Estado. In: Valerio de Oliveira 
Mazzuali (Coord.) Aldir Guedes Soriano (Coord.) André Ramos Tavares (Coord.) Direito à 
Liberdade Religiosa: Desafios e Perspectivas Para o Século XXl. 4º. ed. Belo Horizonte (BH): 
Fórum, 2009. v. 53-68p. 
 
WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo; [Tradução Pietro Nasseti], 4º. 
ed. São Paulo (SP): Martin Claret Ltda., 2001. v. 235p. 
 
WEINGARTNER NETO, J. . Liberdade Religiosa na Constituição - fundamentalismo, 
pluralismo, crenças e cultos. 1ª. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. v. 1. 339p. 
 


