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RESUMO 

 

 

 A dissertação mapeia parte do debate teórico sobre secularização para mostrar como os 

seus autores não analisam a prática jurídica em seus diagnósticos e como as suas conclusões 

são prejudicadas por essa desconsideração. A pesquisa argumenta três pontos principais nas 

ressalvas que direciona aos argumentos do debate. Primeiro, existe uma razão jurídica que 

permite a influência pública de religiões na vida social. Segundo, diferentes formas de 

experimentar a fé e modos de relação entre religião e vida social são constituídos também 

através de sentidos de valores jurídicos autônomos. Terceiro, uma prática jurídica secular 

constitui e regula os conflitos sociais de modo que se torna inescapável estudar o direito para 

que se entenda completamente como esses conflitos existem no mundo. Esses três pontos 

permitem afirmar que ocorreu um tipo específico de secularização, que é a independência do 

direito com relação ao ambiente institucional de um sistema religioso monopolizado. Assim, 

retoma-se o debate para mostrar especificamente para cada autor mapeado no debate como suas 

conclusões precisam ser condicionadas pelos achados da pesquisa. A dissertação não pretende 

argumentar que eles fazem um uso errado do conceito de secularização, mas apenas que seus 

diagnósticos não têm o alcance e tampouco a força que pretendem, porque eles não analisaram 

a concepção de secularização que diz respeito à prática jurídica. Para alguns autores, a 

dissertação imporá limitações significativas, enquanto que, para outros, será possível 

complementar os seus argumentos para incluir fatos novos trazidos pelo ponto de vista interno 

ao direito. 

 

 

Palavras-Chave: secularização; liberdade religiosa; direito constitucional; prática social; 

ponto de vista interno. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

 The research draws on part of the debate about secularization to show how its authors 

do not use the legal practice in their diagnosis and how their conclusions are hampered by this 

obliviousness. It argues three major points against those authors. First, it will show that there is 

a legal reason why religions might have public influence nowadays. Second, it puts evidence 

to how the law also constitutes different forms of experimenting faith and different relations 

between religion and social life. Third, it sheds light on how the legal practice constitutes and 

regulates social conflicts in a unique way, without which those conflicts would become 

incomprehensible. These points allow for the occurrence of secularization in a specific sense, 

that is, the independence of law from a religious institutional environment. The dissertation thus 

goes back to the debate on secularization to show how each specific author needs to have its 

conclusions limited by the findings of the research. It is not the purpose to argue that they use 

the concept of secularization in a wrong way, but to show that their diagnosis do not have 

neither the reach nor the strength they intend to, for they do not analyze the conception of 

secularization that has to do with law. For some authors the research will impose significant 

limits; as for others, it will be able to complement their arguments by including new facts 

brought by the internal legal point of view. 

 

Keywords: secularization; liberty of religion; social practice; constitutional law; internal point 

of view. 
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Capítulo I. Introdução 

 

 

 Esta dissertação mapeia parte do debate sobre secularização com o intuito de investigar 

o que a prática jurídica pode dizer sobre os argumentos que são sustentados nele. A pergunta 

principal a que se pretende responder é quais são os limites às conclusões desse debate 

identificáveis a partir do direito. Pretende-se mostrar que alguns argumentos sobre 

secularização devem ser submetidos a condicionantes se for levado em conta uma noção de 

direito como prática social, cujo significado será melhor trabalhado adiante, e os efeitos que um 

sentido possível de secularização teve sobre essa atividade. 

 Por exemplo, um determinado autor levanta o argumento de que a presença de religiosos 

na deliberação legal de um marco regulatório impossibilita que se trate de uma sociedade 

secularizada. Pressuposta no seu raciocínio está uma determinada concepção de secularização 

que, como será argumentado ao longo da dissertação, ignora o que pode afirmado desde o ponto 

de vista interno ao direito sobre os motivos que permitiram esse estado de coisas. Assim, o 

argumento da participação no debate legislativo não está sendo analisada em todas as suas 

características porque a concepção de secularização utilizada impede que sejam considerados 

argumentos jurídicos sobre ela. A tarefa da pesquisa será, mudando momentaneamente qual a 

concepção de secularização pressuposta, mostrar que há mais nesse fato do que foi dito pelo 

autor em questão e que, por isso, as conclusões a que esse debate chega precisam ser submetidas 

a algumas ressalvas. Não se pretenderá com isso afirmar que os autores estão totalmente 

errados, mas sim que suas conclusões não têm o alcance que gostariam de ter. 

Não é intenção do trabalho esgotar o tema ou o debate sobre o que significa 

secularização e sobre a sua validade nas sociedades contemporâneas. Houve um recorte 

localizado em alguns autores discussões brasileiras e de algumas ideias internacionais que as 

informam, de modo que o argumento do presente trabalho se limita a contradizer esse grupo 

específico a partir dos dados coletados. Não se exclui que outras abordagens sobre o tema 

possam existir; por isso, há ciência de que tanto outros autores poderiam ser analisados quanto 

os próprios autores mapeados podem ter eventualmente mudado suas posições para além do 

que aqui se incluiu. 

 Também não é a intenção do argumento fazer um detalhamento conceitual comparativo 

entre todos os autores selecionados. Não se trata de um trabalho de fôlego que quer construir 

um ferramental conceitual próprio em oposição ao debate. O objetivo é apresentar os principais 

usos do conceito para mostrar como eles não estão preocupados com o que o direito tem a dizer 
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sobre o tema. Em decorrência dessa ausência, algumas limitações precisariam ser reconhecidas 

em seus argumentos. Respeita-se com isso o fato de que vários desses autores vêm de áreas do 

conhecimento diferentes, cada uma com seus próprios pressupostos epistemológicos e 

metodológicos. A dissertação não vai entrar no debate interno dessas áreas para refutar os 

conceitos utilizados. Ao invés disso, ela vai tentar mostrar como esses autores são pecam em 

generalizar demais suas conclusões sem dar a devida atenção a processos sociais jurídicos. O 

ponto é contribuir a partir do direito para modular melhor as teses que aí estão expostas. 

 

 

I.1) Estado da arte teórico 

 

 

 O mapeamento do debate está dividido entre autores nacionais e internacionais, que 

foram escolhidos porque são os autores mais representativos das discussões sobre o tema. A 

divisão por nacionalidade é apenas uma forma de organizar a dissertação e dar 

representatividade dentro do debate aos autores selecionados. Não quer dizer que haja algum 

tipo de inferioridade ou submissão dos autores nacionais ao debate internacional. 

Evidentemente, a discussão vai muito além dos seis nomes que se colocam nessa pesquisa, mas 

acredita-se que suas ideias são importantes o suficiente por terem influenciado parcela 

significativa dos argumentos na área, o que justifica o foco que lhes é dado. 

 Todos os autores inseridos na dissertação são referências inescapáveis em seus campos 

de estudos, como ficará claro. É possível que outros autores também importantes tenham ficado 

de fora sem que isso prejudique o argumento da dissertação, seja porque não é o propósito 

abranger todos as ideias sobre secularização existentes, seja porque os autores analisados são 

em si mesmos seminais para o debate. Seus textos serão explorados em detalhes no próximo 

capítulo da dissertação, mas vale uma pequena introdução para orientação da leitura.1 

 No polo nacional, existe uma produção relevante concentrada em alguns autores que 

vão questionar em que medida se pode falar em secularização no Brasil. Os usos do conceito 

são diversificados entre eles e se percebem três correntes em gradação na radicalidade de suas 

conclusões contra a ideia de secularização. A primeira, mais extrema, encampa o argumento de 

que não houve na sociedade brasileira secularização enquanto efetividade de uma linguagem 

jurídica abstrata no tecido social. Montero sustenta nessa linha que o recurso a códigos católicos 

                                                 
1 Por se tratar aqui de uma simples introdução, optou-se por deixar todas as referências ao longo do Capítulo II, 

onde as ideias de cada autor estão explicadas em mais detalhes. 
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é constitutivo da sociedade brasileira, impossibilitando-se a sua descrição como secular. A 

autora, ex-presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento em São Paulo, é 

professora titular na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, de modo que 

suas ideias obtêm bastante repercussão nas discussões sobre a constituição do campo religioso 

brasileiro. 

 Na segunda, há autores como Burity, que não questionarão o fato de que a sociedade foi 

um dia secular, mas que afirmarão a existência de um retrocesso no diagnóstico até um ponto 

em que poder-se-ia falar em uma sociedade “dessecularizada”. Burity é professor da 

Universidade Federal de Pernambuco e pesquisador titular da Fundação Joaquim Nabuco, o 

que também garante às suas ideias repercussão significativa no debate nacional, com citações 

nas principais bases de dados acadêmicas. Além disso, ressoarão nos seus textos alguns 

argumentos encontrados no debate internacional.  

 A terceira linha é representada pelos argumentos de Giumbelli, professor da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul e colaborador do Instituto Superior de Estudos da 

Religião, para quem há secularização, mas não apenas uma secularização. Seu nome é 

referência na sociologia nacional nas discussões sobre as influências do religioso na 

estruturação da vida social. Ele articula o conceito de secularização argumentando que existe 

mais de uma secularização possível, a depender da regulação e das relações entre as religiões e 

a vida social em todas as suas instâncias. Dessa forma, a aceitação ao uso do conceito é matizada 

pela abertura à mais de um significado possível. 

 Internacionalmente, foram identificados outros três autores. Berger foi o primeiro autor 

a reviver a sociologia da religião na década de 1970, antes um tema de pouco interesse nas 

ciências humanas, fazendo com que suas ideias sejam fundamentais a quem queira começar a 

entender o debate contemporâneo. É importante passar por usa obra porque, inicialmente, ele 

acreditava consolidada a secularização no mundo através da pluralização do mercado religioso 

e do arrefecimento das crenças nas mentes individuais. Alguns anos depois, ele vai contradizer 

a própria tese para afirmar que o mundo atual não é secular e que as religiões estão vivas nas 

consciências como sempre. 

 Mais um marco fundamental na literatura internacional é Charles Taylor. Seu livro A 

Secular Age é talvez a principal tentativa de compreensão das mudanças profundas na estrutura 

social que são chamadas genericamente de secularização. Ele identifica três conceitos de 

secularização: como a retirada das religiões da esfera pública, como a fragilização de crenças e 

práticas religiosas e, por fim, como as mudanças nas condições de possibilidade da fé na 

sociedade ocidental. Seu foco é entender como o terceiro tipo de secularização foi possível: de 
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que modo foi possível que a sociedade ocidental passasse de um estágio em que não se poderia 

conceber a vida social sem a crença religiosa para um momento em que o padrão social é 

duvidar das narrativas transcendentais. Ao longo do argumento, ele toca nas transformações 

que dizem respeito também aos outros tipos de secularização, permitindo à dissertação fazer 

contribuições a sua perspectiva. 

 O último autor é Carl Schmitt. Muito embora seja um autor mais conhecido pela tese 

sobre o conceito do político, a ideia de secularização é fundamental na sua obra para que se 

possa entender os limites, na sua visão, do direito liberal-constitucional no início do século XX. 

Ele associa secularização a uma mudança no centro de significado de alguns conceitos políticos, 

desde um momento histórico em que se procurava neutralizar os seus sentidos em uma esfera 

teológica até sua tentativa de neutralização por uma filosofia humanista. No entanto, para 

Schmitt é um engano pensar que a secularização importa de fato, porque essa mudança não 

muda a essência conflitiva do processo político e sua constituição nos polos amigo-inimigo. 

Seu argumento, portanto, ao invés de questionar se houve ou não secularização, afirma que o 

conceito é prescindível. 

 Em comum a todos esses autores, nacionais e internacionais, a dissertação argumenta 

que suas conclusões não podem ser sustentadas sem se atentar para o que o direito pode dizer a 

respeito das evidências que as fundamentam. A esse respeito, no próximo tópico explica-se a 

pergunta da pesquisa e qual hipótese se pretende testar ao longo do texto. 

 

 

I.2-) Pergunta e hipótese 

 

 

 A pesquisa investiga a quais limites os argumentos mapeados sobre secularização 

devem ser submetidos quando são analisados a partir de um ponto de vista interno ao direito. 

Conforme explicado, o debate que é exposto aqui justifica suas conclusões com base em 

algumas evidências. A dissertação tem por hipótese que essas evidências não estão completas 

porque seus diagnósticos ignoraram as razões jurídicas para que esses fatos existam. Um 

exemplo é a disponibilização de ensino confessional nas escolas públicas. Seria possível dizer 

que esse fato representa a imputação de um sentido religioso ao ensino público, que deveria se 

guiar por valores científicos exclusivamente. Assim, essa seria uma evidência de que não se 

poderia descrever essa sociedade como secular. 
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 A hipótese da dissertação aplicada ao exemplo afirma que a análise desse fato não está 

completa e que, por isso, não se consegue ver que ele não justifica o descarte completo do 

conceito de secularização. O ensino confessional tem uma razão jurídica para existir, baseada 

no sentido que algum valor jurídico assume no contexto da prática social. Se se procura entender 

qual é esse valor e como ele se justifica, será possível observar que existe uma prática jurídica 

que constitui esse fato social com base em contexto institucional jurídico independente. 

Portanto, se existe um direito independente que constitui juridicamente a evidência, a 

dissertação argumenta que algum tipo de secularização ocorreu. Especificamente, ocorreu a 

secularização da ordem jurídica. Por esse motivo o argumento anterior de que a sociedade não 

é mais secular precisa ser limitado para afirmar que não é em todo sentido de secularização que 

esse diagnóstico se aplica. Quando se fala em secularização para o direito, essa sociedade ainda 

é secular. 

 Logo, o ponto central da dissertação será mostrar como os argumentos mapeados falam 

de secularização com base em alguns diagnósticos sem que a sua dimensão jurídica seja 

considerada. A pergunta da pesquisa indaga quais são as ressalvas que se podem fazer a esses 

argumentos uma vez que se analise as razões jurídicas dos fatos em que se baseiam os 

diagnósticos mapeados. Afirma-se que, quando se está em posse do que significa secularização 

para o direito, se percebe que aconteceu de fato um tipo específico de processo histórico 

secularizante. A consequência de se ignorar esse fato interno, como fazem esses autores, é traçar 

conclusões sem as devidas ressalvas sobre o verdadeiro alcance que seus conceitos têm. 

 Na Seção I.4 da Introdução será explicado como o direito pode ser entendido como 

prática social e qual a sua relação com o conceito de secularização. Essas serão ideias 

importantes não só para esclarecer o sentido do argumento da pesquisa, como também para 

justificar a sua metodologia. Agora, é preciso afirmar que, se a hipótese estiver correta e a 

situação do exemplo do ensino confessional se repetir para outros casos, o argumento da 

pesquisa vai conseguir mostrar três pontos, os quais estarão presentes ao longo das ressalvas 

que serão feitas aos autores mapeados do debate. 

 Primeiro e mais geral, não se pode concluir genericamente que não existe secularização 

com base no fato que as religiões estão ocupando o espaço público sem que se atente para a 

possibilidade, conforme será levantado ao longo da dissertação, de que essa ocupação se dê sob 

a autorização de um direito autônomo. A importância desse ponto será reforçada quando se 

explicar o que pode ser a secularização da prática jurídica. 

 O segundo ponto é que diferentes modelos de secularização podem ser melhor 

compreendidos como diferenças de regulação internas ao direito, as quais se traduzem em 
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diferenças nas obrigações e valores encampados dentro da prática. As múltiplas secularizações 

de que Giumbelli fala, por exemplo, tomam formas jurídicas específicas nas diferentes 

concepções de direitos que geram obrigações diversas. Do mesmo modo, será mostrado que as 

novas condições de possiblidade da fé em Taylor são constituídas também pela prática jurídica, 

complementando sua análise com a explicação de quais valores dentro do direito exercem essa 

função. Esse ponto é importante porque mostra como esses diferentes modos de viver a crença 

são construídos e justificados juridicamente, fatores que fogem da análise presente no debate. 

Além disso, trata-se de um argumento importante para o membro da prática jurídica, porque o 

debate como está posto não fornece um ferramental teórico adequado à sua perspectiva. 

 O terceiro e último ponto afirmará que importa falar em ao menos algum tipo de 

secularização, porque olhar por dentro do direito evidencia que esses conflitos são constituídos 

e regulados de uma forma particular a uma sociedade com um direito secular. Sem essa 

característica a sociedade em que se vive hoje seria fundamentalmente diferente. 

 

 

I.3-) Desenvolvimento e objeto dos capítulos 

 

 

 O texto está estruturado em mais quatro capítulos, além da Introdução. Os três capítulos 

seguintes terão cada qual seu próprio objeto, embora estejam todos ligados pela pergunta de 

pesquisa. O último apresentará a conclusão da pesquisa. 

 No Capítulo II é apresentada em mais detalhes a parcela da discussão contra a qual a 

dissertação se coloca. Começa-se com a apresentação dos autores internacionais na primeira 

seção e, depois, expõe-se o debate nacional. O intuito é mostrar em cada autor como existe um 

denominador comum de desconsideração da prática jurídica e onde estão os principais pontos 

com os quais se dialogará nos dois capítulos seguintes. 

 Quando se fala em prática jurídica, é possível que se adote mais de um foco de análise. 

De um lado, é possível diagnosticar uma prática linguística abstrata, em que se busca a definição 

de conceitos de acordo com os critérios do campo e se quer saber quais obrigações esses 

conceitos instituem. De outro lado, também cabe falar em uma prática como orientação concreta 

do agir do Estado com base em critérios normativos jurídicos. A justificativa para essa distinção 

está colocada na próxima seção da Introdução. A dissertação abrangerá os dois lados e 

procurará mostrar como as duas visões se associam para sustentar o argumento de que os 

diagnósticos do debate sobre secularização não estão completos. Portanto, os Capítulos III e IV 
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terão objetos diferentes para que seja possível abranger os dois níveis da prática jurídica. As 

conclusões de cada um se comunicam e se reforçam, como se mostrará mais adiante. 

 O Capítulo III investigará discussões doutrinárias e jurisprudenciais sobre o direito de 

liberdade religiosa. Tenta-se usar da ideia de prática social para entender quais são as 

obrigações impostas pelas concepções articuladas desse direito. Assim, será privilegiada nessa 

parte o direito como prática abstrata de delimitação conceitual e imposição de obrigações com 

base nas concepções de direitos subjetivos. Será comprovada como eventuais imposições de 

uma confissão sobre um público amplo se justificam através de uma linguagem jurídica 

autônoma. Assim, retorna-se aos debates sobre secularização para argumentar como esse 

achado diminui os seus alcances ao jogar luz sobre uma característica da publicidade das 

religiões e dos valores nela envolvidos ignorada pelos autores. 

 O Capítulo IV explora o outro lado da prática jurídica enquanto regulamentação da ação 

da administração pública. Estuda-se o caso da Lei Municipal nº 16.478/16, que institui a Política 

Municipal para a População Imigrante em São Paulo. Destaca-se, nessa parte, a perspectiva do 

direito como linguagem autônoma do agir estatal que se sustentará em um ambiente fortemente 

influenciado por grupos religiosos. O capítulo explica como grupos religiosos predominavam 

nas circunstâncias que se pretendia regular e qual é, mesmo assim, o sentido jurídico para o 

estabelecimento do quadro legal. Os limites do debate sobre secularização podem ser retomados 

nessa perspectiva para mostrar como existe uma relativa autonomia jurídica reconhecida e 

desejada pelos agentes responsáveis pela regulação. 

 Por fim, o Capítulo V conclui a dissertação. Nele, são recolocados todos os pontos 

anteriores para mostrar como os elementos recolhidos nos dois capítulos precedentes sustentam 

a existência de um processo secularizante conforme a concepção de prática social defendida no 

segundo capítulo. Embora não seja o propósito convencer que os argumentos mapeados usam 

o conceito de secularização de forma errada, a dissertação conseguirá mostrar que existem 

ressalvas importantes a lhes serem impostas. Isso ajudará a delimitar melhor os sentidos em que 

o termo é usado em seus trabalhos e mostrará a função da perspectiva jurídica nessa delimitação. 

 Antes de tudo, entretanto, a próxima seção da Introdução vai estabelecer as premissas 

teóricas nas quais se apoia o argumento da pesquisa. Em especial, vai se explicar como se pode 

entender o direito como uma prática social para que seja possível justificar a escolha 

metodológica dos Capítulos III e IV. Compreender o conceito de prática social permitirá 

entender em que sentido escapa aos autores expostos no Capítulo II a perspectiva jurídica que 

caberia a seus diagnósticos sobre secularização. 
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I.4-) Premissas teórico-metodológicas 

 

 

 Todos os autores sobre os quais se falará no próximo capítulo trazem visões externas ao 

direito, no sentido de que não usam critérios desse campo para pensar como a secularização o 

impacta. O argumento desenvolvido aqui é o de que a mudança para uma perspectiva interna 

poderá mostrar que houve alguma secularização e que seus diferentes modelos se traduzem, na 

verdade, em características próprias ao direito e às obrigações que seus conceitos impõem. 

Antes de entrar a fundo nas ideias do debate teórico, no entanto, é importante mostrar o que se 

entende por prática social e qual a relação entre prática jurídica e secularização, o que será 

fundamental para entender qual a metodologia de pesquisa empregada ao longo da dissertação. 

Primeiro, explica-se o que é prática social, para depois mostrar a sua relação com um conceito 

possível de secularização e, por fim, justificar a metodologia dos Capítulos III e IV nas duas 

últimas subseções. 

 

 

I.4.1-) Direito como prática social 

 

 

 O direito não existe no mundo da mesma maneira que um objeto físico, como um carro 

por exemplo. Um carro pode ser tocado, sentido, quebrado e transformado em outra coisa. 

Dificilmente o mesmo pode ser feito com o direito. Isso porque, ao contrário dos objetos físicos, 

o direito constitui a sociedade e não existe “lá fora”, onde alcançam as capacidades sensoriais. 

Da mesma maneira que a própria sociedade que ele constitui, o direito não é cognoscível através 

dos sentidos físicos e das ciências da natureza: 

 

Embora os seres humanos ocupem o espaço e pertençam ao mundo sensorial, 

é de se perguntar se “a sociedade” pertence da mesma forma ao mundo 

sensorial. É ainda mais de se perguntar se “a sociedade” obedece a 

“regularidades cegas”. Ao contrário do que se poderia imaginar, a sociedade 

não é uma coisa que está aí fora e que se pode observar com os simples 

sentidos do corpo. A sociedade não se percebe, a sociedade não se observa 

com métodos de observação naturalística. A sociedade, assim como um jogo 

de xadrez, é uma prática (LOPES, 2014, p. 296). 
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 Saber uma prática exige que se saiba como “fazer algo”. Lopes usa o exemplo de 

compreender um idioma (2014, p. 302). As vozes são fisicamente apenas sons vazios; mas, 

quando se diz que alguém consegue falar uma língua, significa que a pessoa é capaz de 

“compreender um discurso” naquele idioma, que ela é capaz de fazer sentido dos sons vazios 

dentro das regras de um determinado idioma. As vozes, que fisicamente não são nada, ganham 

sentido dentro do sistema de regras daquele idioma, que, por sua vez, permitem ao interlocutor 

entender o que se diz e continuar a comunicação. Outro exemplo está em Wittgenstein (2009, 

§143) sobre saber como contar. O indivíduo A dá uma ordem ao indivíduo B, de que ele deve 

continuar a seguinte sequência, sem explicar-lhe qual a regra: 0, 1, 2, 3. Se o indivíduo B 

continuar: 7, 5, 6..., certamente ele não entendeu a ordem; por outro lado, se ele continuar: 4, 

5, 6, 7... então ele dominou a prática, porque demonstrou como agir corretamente de acordo 

com as suas regras. Aprender uma prática, portanto, não é aprender a explicar a regra, mas sim 

aprender como agir corretamente de acordo com a regra. 

 A atividade social não existe fora do contexto de suas regras. Do mesmo modo que as 

vozes podem ser apenas sons vazios, os números são apenas tinta escrita em papel. São as regras 

de seus campos que constituem a atividade de compreender um idioma e saber contar. Sem 

essas regras a prática simplesmente não existe. É nesse sentido que Anscombe fala que alguns 

fatos precisam de um “contexto” para poderem existir (1958, p. 72). No exemplo, a existência 

de sons não depende de ser humano em sociedade algum, mas a existência de um idioma X 

depende de um contexto de regras sociais. A existência de um idioma X é um fato, mas um fato 

cuja existência tem que ser afirmada do seguinte modo: “No contexto das nossas instituições 

eles consistem em tais fatos” (ANSCOMBE, 1958, p. 69, tradução livre). Em outro contexto 

institucional, com base em outras regras, os mesmos sons seriam um fato completamente 

diferente e deixariam de existir enquanto idioma X. 

 O direito é uma prática porque é uma atividade que só existe dentro de um conjunto de 

regras institucionais. Conhecer o direito significa saber agir de acordo com as regras jurídicas, 

que imputam um sentido a atos que fora desse contexto não teriam qualquer significado. 

Observa-lo “exige uma interpretação de interações. O observador deve ser capaz de jogar o 

jogo, pelo menos no sentido de conhecer as regras do jogo” (LOPES, 2014, p. 297). Por isso, 

“é preciso dominar um sistema de sentidos que é ao mesmo tempo um sistema de regras 

(constitutivas) da prática, é preciso apreender a razão de ser, o ponto do que se está fazendo” 

(2014, p. 296). É preciso dominar a “razão de ser” da regra jurídica, o seu sentido, para entender 

como agir corretamente, para entender o que é lícito e o que é ilícito. 
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 Isso não significa que se tenha de antemão todos os sentidos articulados. Muitas das 

vezes,  é sabido que se age corretamente conforme a prática, mas não se sabe explicar bem o 

porquê. Pode ser que nunca se tenha que a explicar o porquê das ações, mas pode haver 

interações que obriguem a articular os sentidos das regras. Caso ninguém pergunte, o indivíduo 

B não terá que explicar qual a regra que fez com que ele soubesse seguir a ordem de A, mas 

todos sabem que ele entendeu corretamente essa regra. Por isso, não saber exatamente porque 

se age não implica a inexistência de um contexto de regra, apenas que ainda não se foi obrigado 

a articular e discutir qual o sentido correto das regras pressupostas na prática. O sentido da 

prática está enraizado nela, muito embora não esteja vocalizado (TAYLOR, 1997, p. 172–4). 

 Da mesma forma, nem sempre o ponto das regras jurídicas está previamente articulado. 

Em grande parte das ocasiões, surgem divergências sobre qual a razão de ser correta da norma, 

que obrigam uma autoridade competente a articular e justificar o seu sentido. A intenção é 

mostrar aos membros da prática como agir corretamente. Ao articular qual é a razão de ser da 

prática social, articula-se qual é o valor que orienta os praticantes. 

 A autoridade não está livre para articular qualquer sentido: ela deve justificar o valor da 

prática social em questão dentro da tradição do que tem sido aquela prática na sociedade em 

questão. No caso da autoridade no direito, ela deve articular um sentido para o direito que seja 

compatível com a tradição daquela jurisdição, mesmo que seja para revogar essa tradição 

(DWORKIN, 1986, p. 65–8). A linguagem do direito não nos deixa escapatória à necessidade 

de se remontar ao que se fazia anteriormente. Portanto, existe uma vinculação entre o valor da 

prática jurídica e a decisão da autoridade. 

 Assim como o direito, os valores não existem “lá fora”: eles existem apenas como parte 

constitutiva de uma prática social, sem uma presença física no mundo, dependentes da 

existência de seres os humanos. Sem sociedade não haveria valor algum, da mesma forma que 

não haveria direito, religião ou economia. Porque só existem em referência ao seu observador., 

conclui-se que qualquer prática social é ontologicamente subjetiva. 

 Mas isso não significa que uma pessoa individualmente tenha o poder de mudar uma 

prática social. O direito brasileiro existe de tal maneira que é impossível para uma ou poucas 

pessoas mudarem seu modo de existência. Ele assume uma forma e uma continuidade que se 

separam da vontade individual de seus membros e só podem ser alteradas mediante um esforço 

coletivo prolongado da maior parte da sociedade. O integrante individual da prática não tem 

poder para ditar o que deve ser o direito, a religião ou a economia: elas são algo a mais. É 

possível algum tipo de controle sobre o que se faz com essas práticas graças à desvinculação 

entre o modo de existência do objeto e a possibilidade de se fazer um juízo objetivo sobre ele. 
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 Um porta-papel no mundo físico pode ser apenas um amontoado de elementos químicos, 

mas em sociedade se atribui intencionalmente a esses elementos o nome de pedra e a designa a 

função de porta-papel. Está claro que ele só existe como porta-papel para os observadores que 

fazem uso dele dessa maneira. No entanto, não é uma questão aberta à discussão se aquilo é um 

porta-papel. Não se acrescenta nada ao mundo físico se lhe é dado o nome e a função de porta-

papel, mas ainda assim se fazem juízos epistemologicamente objetivos. Não haver discussão 

sobre se aquilo é ou não é um porta-papel significa que é possível conhecer objetivamente o 

porta-papel, mesmo que ele só exista dessa forma para os seres humanos. O mesmo vale para o 

direito. Por isso, pode-se concluir que, embora ontologicamente subjetivas, as práticas sociais 

são epistemologicamente objetivas. É possível fazer juízos objetivos sobre elas porque elas têm 

autonomia sobre os membros das sociedades em que existem (SEARLE, 1995, p. 7–13). 

 Assim, importa saber qual é o quadro institucional dentro do qual a prática social existe. 

Ter essa informação é saber a partir de qual valores a prática se orienta. Como os valores lhe 

são constitutivos, tem-se uma prática diferente a depender de qual contexto institucional ela 

estiver inserida. Argumentar internamente ao direito significa entender como determinados 

critérios jurídicos podem ser uma justificativa para agir de determinada maneira e criticar quem 

aja de modo diferente. 

 Por exemplo, os conflitos em que o direito de liberdade religiosa se engaja nascem de 

conflitos sociais reais. Uma pessoa, por exemplo, recebe do governo uma ordem cujo conteúdo 

diz ser obrigatório o seu alistamento nas forças armadas nacionais. Seguidora de uma religião 

que prega um moral de vida pacifista, a pessoa se recusa a aceitar como obrigatório alistamento, 

porque o seu direito de liberdade religiosa lhe garante a opção de orientar a sua conduta pelo 

mandamento religioso pacifista. A pergunta que se coloca é se o alistamento não é obrigatório 

por causa do direito de liberdade religiosa. Se colocada como afirmação, essa sentença assume 

um formato predicativo: um determinado objeto foi qualificado por um determinado predicado. 

A conduta de se alistar às forças armadas é qualificada pelo predicado não-obrigatório. O 

problema nesse conflito é justamente saber qual é a maneira correta de se qualificar essa 

conduta: o governo afirma sua obrigatoriedade, no que é contradito pelo indivíduo. 

 O direito impõe que esse conflito tenha que ser decidido em algum momento. Para se 

oferecer uma resposta adequada, existem dois problemas concomitantes: deve-se, por um lado, 

identificar qual é exatamente a conduta qualificada e, por outro, decidir corretamente de acordo 

com os valores da prática o que é obrigatório e o que não é. Isso faz com que existam dois 

critérios necessários para que o conflito se resolva: um critério de identificação do objeto e um 
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critério de uso do predicado.2 Identificar a conduta não parece ser o problema principal no 

exemplo: existe um razoável consenso sobre o que é se alistar ao serviço militar. O conflito é, 

realmente, sobre o modo correto de se usar o predicado frente a essa conduta. 

 A pergunta que vai se colocar para o responsável pela decisão é: com base no direito de 

liberdade religiosa, é correto se afirmar a obrigatoriedade ou a não obrigatoriedade do 

alistamento militar? O critério para saber como usar o predicado é o direito de liberdade 

religiosa. Ele funciona, portanto, como uma razão para agir do indivíduo: há o alistamento se, 

e somente se, não houver uma razão jurídica de liberdade religiosa que permita a conduta 

oposta.  

 A concepção de secularização que a dissertação quer introduzir no debate se sustenta 

nesse sentido: a transformação do direito de prática orientada por um quadro de valores 

monopolizados por uma instituição religiosa em prática orientada por seus próprios critérios 

internos. Esse uso do conceito está na obra de Pierucci, com base nos escritos de Weber, e será 

objeto de uma explicação mais detalhada agora. 

 

 

I.4.2-) A secularização da ordem jurídica 

 

 

 “A secularização que importa” é a expressão que Pierruci  (2008, p. 12) usa para 

demarcar a função do conceito dentro das preocupações weberianas em oposição ao uso 

indiscriminado a que ele teria sido submetido nos debates contemporâneos em sociologia da 

religião. Ele quer destacar que essa secularização se refere à ordem político-jurídica. Falar em 

secularização em múltiplos sentidos obscureceria o potencial analítico que essa definição mais 

restrita presente em Weber ainda guarda. 

 Antes de tudo, precisa ficar claro que a dissertação não está defendendo que somente 

esse argumento está certo e que os demais no debate estão errados. Essa subseção está 

apresentando a versão de Pierucci apenas porque ela é útil para analisar a articulação interna do 

direito. Se Pierucci argumenta que só se pode falar em secularização de um determinado modo, 

esse é um argumento dele e não do presente trabalho. Aqui não se postula a univocidade do 

significado de secularização. A intenção da pesquisa é argumentar que usar dessa concepção 

                                                 
2 Sobre as mudanças das perguntas na filosofia analítica, em comparação à filosofia tradicional, ver 

TUGENDHAT, 1982, em especial na p. 172. 
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pode ser útil para os demais autores no debate porque ela nos abre as portas para limitações que 

o direito traz às suas conclusões. 

 O argumento de Pierucci diz que a secularização em Weber só fica clara se inserida em 

um conjunto amplo de perguntas. O processo de secularização [Säkularisationsprozess] é parte 

de um processo mais geral de racionalização do mundo, que conta também com o 

desencantamento do mundo [Entzauberung der Welt] como uma de suas principais 

características. O desencantamento é um fenômeno que engloba a secularização dentro de um 

aumento da racionalidade da vida social (PIERUCCI, 2005, p. 9). 

 Assim, o significado e os limites da secularização só ficam claro se entendidos em 

contraposição aos de desencantamento. Seria muito complicado afirmar que Weber pretendia 

com o conceito de secularização fazer referência às consciências individuais e à retirada da 

religião para o âmbito familiar. Ao contrário, um mundo secular pode ser pleno de religiosidade, 

desde que uma religiosidade desencantada e separada da ordem político-jurídica. Primeiro 

deve-se procurar o que é desencantamento para depois entender como a secularização está 

inserida no processo. 

 Pierucci conduziu uma pesquisa exaustiva por toda a obra weberiana para identificar 

quais eram as ocasiões em que o conceito de desencantamento do mundo aparecia e qual o seu 

significado em cada uma delas (2005, p. 58): 

 

Eis, pois, o resumo quantitativo das acepções dadas ao termo por seu autor: 

das dezessete incidências do significante, em nove ele vem usado para 

significar “desmagificação”; em quatro, com o significado de “perda de 

sentido”; e nas quatro restantes ele vem com as duas acepções. Basta, pois 

contar para ver de que lado a balança pende, embora por si só isso signifique 

muito pouco. Mais significativo para a biografia do conceito me parece o fato 

de que, das nove com o significado técnico de desmagificação, nada menos 

que cinco datem de 1919-20, ou seja, dos meses finais de seu autor. 

 

 Desencantar significa, portanto, desmagificar. Apenas expressa e subsidiariamente vai 

se falar na dissertação em desencantamento como perda de sentido. Em uma análise menos 

rigorosa, é fácil associar os conceitos de desencantamento e secularização. Espera-se – 

erroneamente – de um conceito como “desencantamento” que ele indique a transformação do 

mundo em algo sem espiritualidade, material, concreto e separado das narrativas míticas e 

escatológicas das religiões. Pareceria correlato a uma noção também pouco rigorosa de 

“secularização”. Ao contrário, desencantamento é um processo essencialmente de 

racionalização religiosa (PIERUCCI, 1998, p. 8). Ele denota a vitória das religiões éticas sobre 
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a magia irracional e, com isso, indica um mundo em que as religiões estão consolidadas ao 

invés de um mundo em que as religiões perdem vez (PIERUCCI, 2005, p. 120): 

 

É básico para um cientista social que pretende se especializar no estudo das 

religiões entender, por exemplo, que desencantamento em sentido técnico não 

significa perda para a religião nem perda de religião, como a secularização, 

do mesmo modo que o eventual incremento da religiosidade não implica 

automaticamente o conceito de reencantamento, já que desencantamento em 

Weber significa um triunfo da racionalização religiosa: em termos puramente 

tipológicos, a vitória do profeta e do sacerdote sobre o feiticeiro: um ganho 

em religião moral, moralizada, isto é, expandida em suas estruturas 

cognitivas e fortalecida em sua capacidade de vincular por dentro os 

indivíduos. 

 

 Um mundo encantado é um mundo essencialmente cheio de magia. A diferença 

fundamental para a religião está na incapacidade de vincular condutas duradouras no mundo 

físico. Onde há predominância de crenças mágicas, o mundo físico está sujeito a inúmeras 

interferências místicas em todo momento. A magia, por definição, dispõe de um determinado 

ritual capaz de causar a interferência do sobrenatural no curso dos eventos naturais. Por 

exemplo, se uma tribo deseja ganhar uma batalha, ela perfaz o seu ritual de modo a que suas 

entidades místicas lutem na guerra ao seu lado e promovam a sua vitória. O mesmo exemplo 

vale para guerreiros que vão se aconselhar com as entidades e são orientados a perfazer algum 

ritual para garantir seu sucesso. 

 A magia não é incapaz de orientar por si só as condutas de quem crê. Ela detém uma 

racionalidade orientada a fins: se algum bem é desejado, existe um ritual mágico disponível 

cuja realização garante a sua obtenção. Ela é racional quanto aos fins porque é capaz de entregar 

o bem a que está orientada. No entanto, sua característica é ser um ritual individual, 

momentâneo e pragmático. Além do fim a que está capacitada, a magia pouco diz sobre o 

mundo em geral ou sobre como a vida deve ser conduzida. Ela se reduz a um instrumento 

momentâneo para o alcance de um bem individual daquele que realiza o ritual. Embora tudo o 

que aconteça no mundo a todo instante seja capaz de ser resultado de uma ação concreta da 

entidade mística em resposta a alguma cerimônia realizada, não há nada nessa possibilidade 

que diga às pessoas como é correto viver a vida (PIERUCCI, 2005, p. 88): 

 

Um ato de magia é um ato de racionalidade prática subjetivamente racional 

com relação a fins, ainda que irracional aos meios. O problema com a magia 

é que sua validade salvífica “aguda” não instala no indivíduo a racionalidade 

“crônica” de uma “conduta de vida” [Lebensführung]. Ela não fixa um “estado 

duradouro” [Dauerzustand], não assenta um “habitus sagrado permanente” 

[heiliger Dauerhabitus] (cf. ZB/GARS I: 540; RRM: 242; ESSR I: 531). Por 
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inconstante e avulsa, a magia para Weber é incapaz de vida cotidiana, assim 

como ela é, para Durkheim, incapaz de igreja. 

 

 Um mundo encantado é incapaz de dar sentido à vida, porque falta um sistema de regras 

que diferencie o sentido normativo das condutas terrestres. Um tal sistema só foi capaz de surgir 

por conta da separação entre o mundo físico e o sobrenatural em virtude da racionalização 

religiosa. O desencantamento leva o mundo a ser apenas o que ele é. Isso quer dizer que não 

existem mais rituais mágicos capazes de gerar a ação direta dos deuses no curso da vida das 

pessoas. O mundo físico simplesmente acontece. Ao seu lado, no entanto, cria-se uma narrativa 

escatológica responsável por fornecer os critérios normativos de conduta e avaliação. A 

racionalização religiosa do desencantamento significa a substituição da magia por sistemas 

religiosos capazes de valorar condutas (PIERUCCI, 2005, p. 182): 

 

Os homens se tornam conscientes, como nunca, da obrigação de conduzir sua 

vida diferentemente do que ela sempre fio, de moldá-la de acordo com um 

modelo ideal de perfeição divinamente revelado, sancionado e cobrado. A 

distinção que emerge entre o mundo das criaturas e a absoluta transcendência 

divina, o dualismo de mundos, desdobra-se nesta outra, a distinção entre o que 

os homens “fazem de fato” individual ou coletivamente e o que o Deus único 

“quer que eles façam e eles, portanto, devem fazer”. Eis aí a gênese da cisão 

intelectualizada e racionalizadora entre o “ser” e o “dever ser”. É a emergência 

histórica do comportamento moral reflexivo, e de início ele é só isto mesmo, 

não pode ser muito mais do que isto em sua heteronomia essencial: a condução 

de uma vida tendencialmente homogênea em obediência a uma norma 

religiosa revelada, dotada pela proteção profética de especial vigência e rigor 

e abraçada interiormente pelo indivíduo num misto de abandono e 

responsabilidade. É a consumação da relação religiosa como ética religiosa, 

na supremacia da ética sobre a teologia. 

 

 Por isso, é um erro pensar que o desencantamento significa a falta de sentido do mundo. 

O mundo físico, de fatos brutos, não possui um sentido intrínseco e não está mais na esfera de 

ação do Deus, agora único. O que as religiões conferem é um quadro de sentido dentro do qual 

esses fatos são valorados. O indivíduo sabe como deve se conduzir e sabe como deve avaliar 

aquilo que acontece a sua volta, em um mundo sem sentido imediato aparente. 

Contraintuitivamente, o desencantamento retira o ser humano de um mundo sem sentido e o 

coloca em um “universo significativamente ordenado pelas ideias religiosas” (2005, p. 88). 

 A secularização é um processo que vai acontecer em um mundo já desencantado.3 

Correlata à racionalização religiosa, sua interface é racionalização jurídica, que “de seu lado 

                                                 
3 Existe uma crítica relevante a esse ponto que infelizmente não caberá explorar aqui. Negrão (2005, p. 33-5) 

argumenta que a secularização brasileira ocorreu a despeito de não termos vivido um processo de desmagificação 

das mentalidades. Por isso, o grande desafio teórico seria explicar como pode haver uma sociedade secular e 
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perfaz o desencantamento da lei, a dessacralização do direito, e põe de pé o moderno Estado 

laico como domínio da lei” (PIERUCCI, 1998, p. 7). A secularização se verifica como processo 

de racionalização da dominação política, que contribui para aprofundar o desencantamento do 

mundo consolidado. A ordem política se racionaliza na medida em que o direito se racionaliza 

e se liberta da revelação divina irracional (1998, p. 9). O processo secularizante significa a 

racionalização da ordem político-jurídico com a sua dessacralização e libertação das fontes 

reveladas. 

 Pierucci fala em desenraizamento de indivíduos, retirando-os do monopólio da religião 

tradicional para abrir a possibilidade de questionamento da própria crença (1997, p. 114). É 

possível, no entanto, falar também de um desenraizamento institucional da ordem jurídico-

política, que se dessacraliza dentro de um processo de crescente racionalização do próprio 

domínio. Subtrai-se o status religioso da dominação política (PIERUCCI, 1998, p. 8): 

secularização é desenraizamento de um quadro institucional tradicional religioso. Não por outro 

motivo foi crucial para a concretização da secularização que houvesse crescente diferenciação 

entre a igreja cristã com suas leis sagradas e a jurisdição secular (1998, p. 10). Mas o processo 

secularizante significa mais do que a mera diferenciação das estruturas; significa o 

desenraizamento de uma concepção de direito para fora da religião tradicional. 

 Pierucci (1998, p. 10–18) reúne todas as passagens do termo “secularização” na obra 

weberiana, semelhante ao que fez com o conceito de “desencantamento” do mundo. Ele nota 

que são poucos os usos que o próprio Weber faz do conceito e que eles sempre se acompanhem 

de um verbo no tempo passado, indicando que ele mesmo “dava de barato” que a secularização 

era um processo histórico já consolidado e não uma tese sociológica nova (1998, p. 6). Pierucci 

contou sete passagens do conceito na “Sociologia do Direito” weberiana, em contraste com 

outras cinco aparições em todos seus outros escritos.4 

                                                 
encantada ao mesmo tempo. Não há espaço nesse texto para rever os dados apresentados por Negrão, tampouco 

para buscar mais exemplos de práticas mágicas em uma sociedade secular. Foge ao escopo também discutir em 

detalhes as implicações entre desencantamento e secularização. Feita essa ressalva, adota-se de partida a posição 

de Pierucci porque o debate em que se quer se inserir é sobre o conceito de secularização e não sobre 

desencantamento. 
4 São três vezes na “Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”. No primeiro capítulo, para fazer um balanço 

crítico dos “esquemas mentais, eivados de preconceitos, usados por protestantes e católicos para classificar a 

atitude do grupo adversário; no quinto capítulo, como verbo para falar do efeito secularizante da riqueza sobre as 

ordens monásticas; e, por fim, também como verbo para falar dos efeitos da ascese intramundana do protestantismo 

ascético. Outras duas vezes o conceito aparece em “As seitas protestantes e o espírito do capitalismo”, em ambas 

como indicador do declínio da religião típico dos tempos modernos (PIERUCCI, 1998, p. 20–1). Os significados 

dessas passagens, bem como seu menor número, levam Pierucci a crer que o conceito indica substancialmente um 

fenômeno do mundo jurídico-político, posição a qual me filio. 
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 A primeira passagem indica o significado mais antigo de expropriação dos bens da igreja 

pela comunidade política. Secularização aqui significa a “expropriação dos bens do templo, 

considerados depois disso propriedade da pólis” (p. 12). Trata-se de um significado técnico-

jurídico com o qual o termo começou a ser usado durantes as guerras de religião. A segunda 

passagem fala da “secularização da própria enunciação ou codificação da norma jurídica”: ela 

indica que a regulação de setores crescentes da vida social passa a ser cada vez menos feita por 

um direito revelado sobrenaturalmente para ser cada vez mais objeto de acordo entre as partes 

interessadas. Essa passagem é muito importante porque mostra como os critérios de avaliação 

da atividade social deixam de integrar um quadro institucional religioso para se secularizarem 

como produto do consenso entre interessados. A secularização da codificação significou a 

possibilidade de o direito ter os seus próprios critérios e se constituir como campo autônomo 

de ação. 

 As terceira e quarta passagem falam da racionalização não apenas prática, mas também 

teórica do direito. A secularização implica também a intelectualização do direito com o ensino 

universitário para transmissão do domínio desse novo campo de ação. As quinta e sexta 

passagem mencionam a secularização da administração do direito e a preferência pelo direito 

formal sobre critérios substantivos. Aqui, fala-se em separação institucional com uma nova 

estrutura para gerir esse novo direito e também no afastamento que a formalização jurídica 

produziu de critérios substantivos religiosos na resolução de conflitos. A prevalência de 

critérios formais domesticava também os poderes teocráticos sob as novas regras do jogo. Por 

fim, a última passagem destaca como o direito natural moderno era o produto mais bem-

acabado desse processo de secularização, pois juntava em si “tecnicalidade, clareza, precisão 

conceitual, lógica formal, rigor dedutivo” e, também, do valor que pede adesão pela vontade. 

 As segunda, terceira e quarta passagem deixam claro como, a despeito das quinta e 

sexta, a secularização não é só diferenciação institucional, mas principalmente desenraizamento 

de uma concepção de mundo. Existe uma mudança de visão de mundo [Weltanschauung] 

interna ao próprio direito, que saí do domínio da religião para constituir um outro campo de 

prática social. A secularização, portanto, é um processo que constitui um novo quadro de 

sentidos para a prática jurídica em um mundo desencantado. Nessa sociedade, as religiões éticas 

já superaram há muito tempo a magia e constituíram em si um quadro de sentidos para vida 

social. 

 Isso significa a criação de uma prática jurídica autônoma com relação aos valores da 

prática religiosa. O quadro institucional dentro do qual o direito existe não é mais o do 

monopólio religioso da Igreja, mas o de uma política estatal que em sua melhor forma assume 
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as feições de um Estado democrático de direito. Constitui-se um novo direito, orientado por 

novos valores, sujeito a revisões periódicas por um conjunto de representantes 

democraticamente eleitos. 

 Esse conceito empresa à dissertação a ideia de que, embora o direito tenha algo a falar 

sobre religião, se forem observadas as razões pela qual uma conduta é qualificada juridicamente 

ficará claro que não há subsunção dos critérios normativos jurídicos a valores religiosos. Então 

se pode concluir que alguns dos autores do debate não poderiam rejeitar ou serem indiferentes 

à secularização sem se atentar para essa concepção específica. Além disso, a outros deles seria 

possível acrescentar que se acerta ao dizer que várias regulações são possíveis entre Estado e 

religião, mas a análise não estará completa sem dizer que essas diferenças são expressão de 

usos diversos da linguagem jurídica. Por fim, ainda se poderá dizer que não é possível ignorar 

as mudanças que esse tipo de secularização causa, porque o direito mostra como ele constitui e 

soluciona esses conflitos de um modo específico a si próprio. 

 

 

I.4.3-) A distinção de níveis da prática jurídica 

 

 

 É possível distinguir a prática jurídica em dois níveis: abstrato e concreto. A distinção é 

importante para entender porque os Capítulos III e IV possuem objetos de análise diferentes, 

embora em diálogo, bem como para que se tenha a visão a mais completa possível de como a 

prática jurídica como um todo pode aportar contribuições ao debate sobre secularização. A 

diferença se sustenta para com relação ao grau de alcance que as decisões tomadas em cada um 

deles possuem no ordenamento jurídico. 

 O nível abstrato da prática jurídica é o momento em que são tomadas decisões sobre o 

conteúdo conceitual de um direito, implicando a readequação de todo o ordenamento jurídico 

a fim de absorver a concepção correta conforme a decisão da autoridade competente. Como se 

disse, conhecer uma prática significa saber agir conforme as normas daquela prática, o que 

exige, por pressuposto, que se saiba quais condutas o conteúdo dessas normas demandam. Por 

exemplo, para que se possa continuar corretamente a sequência 1, 2, 3... é preciso que se tenha 

em mente o conteúdo da regra aritmética n, n+1, n+2.... Da mesma maneira, para saber como 

agir licitamente em uma situação da vida social, é necessário que se saiba o conteúdo da regra 

jurídica e a qual conduta ela imputa o predicado de licitude. 
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 Isso não significa que seja indispensável que se saiba articular o conteúdo de todas as 

normas a todo o momento, conforme se explicou com base em Taylor. Algumas práticas podem 

estar tão encrustadas nas formas de vida atuais que as pessoas saibam como agir dentro delas 

mesmo que nunca tenham parado para pensar e articular sobre as exigências dos critérios de 

pertencimento. O direito, no entanto, possui uma característica particular que torna 

especialmente importante a capacidade de verbalizar os seus conceitos. 

 A prática jurídica é uma prática argumentativa (DWORKIN, 1986, p. 13), o que 

significa que as definições de seus critérios internos de orientação e avaliação só podem ser 

alcançadas através da argumentação entre os membros da prática. Não se sabe de antemão o 

que significa o direito de liberdade religiosa, por exemplo. Seu conteúdo só pode ser alcançado 

através da investigação da tradição da prática local e da contraposição de argumentos sobre qual 

é a sua versão mais coerente com o sistema de normas que envolvem o direito. A função dos 

tribunais é tentar atingir a concepção do direito em questão melhor justificada dentro da tradição 

em que se insere e, assim, concluir ao menos provisoriamente a disputa argumentativa. Uma 

decisão judicial tem o poder de verbalizar em tese a concepção do direito que melhor atende às 

exigências de uma prática coerente. 

 A prática jurídica está em seu nível abstrato quando seus membros estão engajados em 

decidir qual a concepção correta de um direito. É com base nele que se vai decidir se 

determinada conduta dentro da prática é obrigatória, facultativa ou proibida. Como no direito 

brasileiro apenas tribunais superiores tem o poder de vincular toda a prática jurídica com suas 

decisões, a dissertação investiga o nível abstrato da prática que ocorre especificamente nessas 

instâncias. A abstração está definida aqui, portanto, como um momento da prática jurídica que 

se manifesta nas decisões vinculantes a todos os seus membros sobre o conceito de um direito. 

 A hipótese da pesquisa sustenta que a exploração do nível abstrato com foco no direito 

de liberdade religiosa pode fundamentar ressalvas e acréscimos importantes ao debate sobre 

secularização. Por esse motivo, o Capítulo III se debruça sobre discussões na literatura 

especializada e sobre decisões judiciais paradigmáticas a fim de descrever qual o sentido do 

direito de liberdade religiosa e quais as exigências de conduta decorrentes. Essa investigação 

pode mostrar como fatos da vida social associados a diagnósticos de secularização não podem 

ser entendidos totalmente sem recurso às suas razões jurídicas de existência. 

 A literatura especializada consultada engloba as principais obras jurídicas nacionais 

sobre a Constituição Federal em geral e sobre as previsões de liberdade religiosa 

especificamente que estavam disponíveis na biblioteca da Fundação, onde se deu a maior parte 

da pesquisa teórica. Do mesmo modo que aconteceu com o debate fora do direito sobre 
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secularização, podem existir outros autores importantes que não foram consultados, sem que 

isso prejudique o argumento da dissertação. 

 Os autores consultados são amplamente citados na doutrina nacional e possuem 

repercussão em todas as principais discussões constitucionais no país, garantindo a 

representatividade de suas posições nos debates jurídicos. Ao mesmo tempo, a proximidade de 

seus argumentos, como se verá no próximo capítulo, aponta para um consenso razoável sobre 

o que significa liberdade religiosa. Associado à proeminência dos autores na academia nacional, 

pode-se sustentar com razoável segurança que não é plausível uma variação significativa de 

argumentos nos textos que não foram consultados. 

 As controvérsias analisadas, por sua vez, foram selecionadas a partir dos temas que 

envolvem a liberdade religiosa. Elas são as discussões jurisdicionais paradigmáticas não apenas 

pela qualidade com que articulam o conteúdo do direito, mas principalmente pela repercussão 

que tiveram na orientação da literatura e da jurisprudência no tema. Os temas são: ensino 

confessional, símbolos religiosos em prédios públicos, assistência religiosa e imunidade 

tributária a templos de qualquer culto. Não se encontra obra de direito brasileiro que procure 

tratar de liberdade religiosa e não inclua essas questões em sua análise. Desse modo, investigar 

a articulação do direito de liberdade religiosa a partir desses casos permite com que as 

conclusões da dissertação tenham representatividade suficiente dentro do direito brasileiro, 

mesmo que não se faça uma busca exaustiva nas bases de jurisprudência dos tribunais 

superiores. 

 Em contraposição ao nível abstrato, o nível concreto se caracteriza por não se centrar 

em uma discussão conceitual e por não vincular toda a prática jurídica. A prática jurídica está 

em seu nível concreto quando os membros decidem a quais obrigações estão sujeitos com base 

em conceitos jurídicos abstratos previamente definidos. Significa o momento em que os 

membros da prática decidem a qual conduta estão vinculados sem que seja necessário recurso 

aos tribunais para esclarecer o conteúdo do direito. São decisões que podem se dar em qualquer 

manifestação da prática social e por qualquer um de seus membros. 

 É claro que qualquer decisão sobre como agir pressupõe um conteúdo para as normas 

que a orientam. Seria possível, então, que em algum outro momento se questionasse a 

concepção do direito que o membro usou como fundamento para sua decisão concreta, mas isso 

implicaria na transposição da prática novamente para o nível abstrato. A prática concreta não 

foca na decisão sobre o conteúdo do conceito, mas nas orientações concretas de conduta que 

um determinado conteúdo exige. Além disso, as decisões nesse nível não vinculam outros 

membros, de forma que seria possível uma contradição provisória sobre qual a maneira mais 
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justificada de se entender as obrigações impostas por um mesmo direito. Uma eventual 

disparidade desse tipo deveria ser levada para decisão das instâncias judiciais, a fim de 

esclarecer melhor o conceito e delimitar as exigências jurídicas. 

 A investigação conduzida pela dissertação no nível concreto não envolveu a 

judicialização da decisão do membro da prática. Desse modo, o Capítulo IV analisa um exemplo 

de regulação jurídica sancionada um ente municipal para orientar a gestão pública em um tema 

fortemente influenciado por atores religiosos. O marco regulatório em questão especifica as 

condutas exigidas à administração pública a partir de valores jurídicos abstratos, sem que se 

retorne à discussão conceitual sobre o conteúdo desses direitos. Ao mesmo tempo, trata-se de 

uma peça legislativa que não tem validade para além da área do município e do agente 

governamental em questão. 

 Como se trata de um estudo de caso, abre-se agora a próxima subseção para explicar 

qual é o marco legal analisado e justificar em mais detalhes sua pertinência, condução e seu 

desenho. 

 

 

I.4.4-) O estudo de caso 

 

 

 O caso investigado em nível da prática jurídica concreto é o da Lei Municipal nº 

16.478/16, que regulou a Política Municipal para a População Imigrante no Município de São 

Paulo. A justificativa para esse capítulo da dissertação é maior do que a justificativa para o 

capítulo da prática abstrata, porque mais detalhes de ordem pragmática estão envolvidos em um 

desenho de pesquisa empírica. Por isso, é necessário explicar primeiro porque a pergunta da 

pesquisa permite um estudo de caso. Depois, explicam-se quais são os potenciais desse caso 

em específico e o modo ele está desenhado. Em terceiro lugar, técnicas de coleta são utilizadas 

são justificadas para, no fim, traçar-se um breve perfil dos entrevistados e das condições das 

entrevistas. 

 

 

I.4.4.1-) Por que um estudo de caso? 
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 A questão principal do estudo de caso é saber se e como a regulação municipal, da 

perspectiva do agente público, foi orientada por critérios jurídicos de ação, em que pese a 

influência de grupos religiosos no processo. É com base nesse problema que se escolheu 

metodologia, a partir de três critérios: (a) o tipo de pergunta de pesquisa, (b) o controle do 

pesquisador sobre os eventos comportamentais e (c) a relevância de eventos contemporâneos à 

pesquisa para seu resultado (YIN, 2003, p. 5). 

 Primeiro, uma pesquisa, qualquer seja sua estratégia, pode ser exploratória, explicativa 

ou descritiva (YIN, 2003, p. 3), a depender do tipo de pergunta que ela coloque. A pergunta 

aqui envolve um “como” e um “se”, de caráter explicativo, que é melhor abordada através de 

estratégias como o estudo de caso, histórias ou experimentos de campo (YIN, 2003, p. 6–7). 

 Os segundo e terceiro critérios precisam ser analisados em conjunto (YIN, 2003, p. 7–

8). Uma estratégia histórica é a mais adequada quando não há qualquer tipo de controle sobre 

os eventos que se está pesquisando e, além disso, os eventos já são passados. Fazer um 

experimento faz sentido quando há controle do pesquisador sobre eventos contemporâneos à 

pesquisa. Um estudo de caso é a melhor estratégia de pesquisa explicativa quando se trata de 

um evento contemporâneo à pesquisa, mas sobre o qual o pesquisador não tem controle. 

 A dissertação se encaixa em um estudo de caso. Trata-se de uma abordagem explicativa 

sobre um evento incontrolável e contemporâneo. O marco legal foi aprovado em julho de 2016, 

com sua concepção datando de março de 2013. O período de três anos não é suficiente para 

descaracterizar a contemporaneidade dos eventos. 

 

 

I.4.4.2-) Por que esse caso? Desenho e justificativa 

 

 

A escolha do caso responde a uma racionalidade, dentro da qual se justificam tanto o 

seu desenho quanto os seus critérios de seleção. São úteis aqui dois eixos de finalidades teórico-

metodológicas propostos por Pires (2012). De um lado, tem-se a orientação entre o específico 

e o geral (p. 184); de outro, entre valores representados e práticas sociais (p. 194-5). 

 No primeiro eixo, gravita-se entre um interesse específico pelo “fenômeno em si” e um 

interesse pelo potencial de abordar questões teóricas que o caso oferece. Pelas explicações 

anteriores, o interesse da dissertação se inclina para o geral, na medida em que o caso pretende 

fundamentar uma análise teórica sobre o debate sobre secularização. Era preciso, portanto, que 

o caso escolhido demonstrasse ter essa possibilidade de generalização. 
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 No segundo eixo, a dualidade é um pouco mais complexa. No primeiro polo, a intenção 

é conhecer “as ideologias ou atitudes dos indivíduos pertencentes a diferentes classes sociais”, 

enxergando o entrevistado, por exemplo, como representativo de uma cultura a que ele pertence. 

Esse polo não interessa à pesquisa, porque só admite uma explicação externa, com base em 

ideologias e culturas, de fenômenos que possuem uma perspectiva também interna. 

No segundo polo, o foco é nas “experiências de vida, pelas instituições e pelas práticas 

sociais em geral. Cada indivíduo é (...) um informante: necessita-se dele para obter algumas 

informações sobre o objeto” (PIRES, 2012, p. 194). Como o propósito do capítulo será entender 

o modo de constituição e funcionamento de uma prática regulatória específica a partir do ponto 

de vista do agente regulador, era preciso de um caso que desse acesso a informações condizentes 

a essa justificativa. 

 Uma decisão que se impunha, mesmo que dentro da intenção de conceber 

generalizações teóricas a partir das práticas sociais dos atores, era entre um estudo de caso 

singular e um estudo de casos múltiplos. Essa escolha é subsidiária à possibilidade de se 

encontrar um caso ou muitos casos que atinjam os critérios de seleção necessários para atender 

as finalidades propostas. Já se adianta que se trata de um caso único, porque ele foi o 

acontecimento que melhor atendeu às necessidades da pesquisa. 

 Os critérios de seleção para um caso que procura desvendar uma prática social também 

foram descritos, de maneira não taxativa, por Pires (2012, p. 183): 

 

1. Pertinência teórica: é um caso revelador (YIN, 2003, p. 42) de um fenômeno cuja 

observação ainda não havia sido feita consistentemente no mundo jurídico. Trata-se 

da possibilidade de revelar um acontecimento significativo na realidade brasileira 

que pode melhor informar um debate teórico significativo. 

2. Características e qualidades intrínsecas ao caso: é um caso único em suas qualidades 

intrínsecas para análise do problema proposto. Trata-se de uma situação de prévia 

ausência da atuação estatal na garantia de direitos de uma parcela da população 

preenchida pela atuação de entidade religiosas. A partir do momento em que 

interessa ao Estado regular a situação, ao menos o ponto de partida é o trabalho já 

desenvolvido por essas entidades, forçando a interação com o poder público. Há 

potencial para explorar as consequências teóricas do caso. 

3. Exemplaridade: pelas características expostas no item anterior, entende-se que a 

exemplaridade do caso de análise está bem justificada. 
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4. Interesse social: trata-se de um marco legal sancionado pela Administração 

municipal há dois anos e que lida com um fenômeno crescente em tamanho e 

interesse – os fluxos migratórios na cidade. Além disso, o interesse social no caso é 

grande também pela configuração especial que tomou a relação entre Estado e Igreja 

e que, portanto, joga uma luz reveladora sobre o que poderia significar secularização 

para o direito. 

5. Acessibilidade à investigação: trata-se de um caso que ocorre na mesma cidade em 

que se desenvolve a pesquisa e em que a maioria dos participantes se mostrou aberto 

a ser entrevistado, embora nem sempre a disponibilidade de tempo fosse grande. 

 

 Uma última distinção precisa ser feita com relação ao tipo de estudo de caso único. São 

duas as possiblidades: holístico e enraizado (YIN, 2003, p. 42–3). O estudo holístico lida com 

o caso como um todo orgânico, ao passo que o enraizado o separa em subunidades de análise. 

O presente trabalho é um estudo de caso único enraizado. O ponto é o estudo de uma prática 

social que pressupõe um conjunto de atores motivados por determinadas razões na instituição 

do marco legal. Uma vez que a legislação é um caso único, todos os atores são as subunidades 

de análise que se movimentam em função de um acontecimento em comum. Assim, as 

instituições religiosas e governamentais constituem diferentes subunidades cuja análise compõe 

o estudo de caso único mais amplo. 

 

 

I.4.4.3-) Coleta de dados 

 

 

 Os dados da pesquisa não foram coletados por toda a população do universo do caso. 

Por isso, trata-se de uma estrutura de pesquisa aberta (PIRES, 2012, p. 161–166): do universo 

de análise seleciona-se uma amostra operacional, a partir da qual se realiza uma inferência 

empírica e, depois, uma inferência analítica para o nível teórico de análise do caso. É necessário 

justificar como se deu essa escolha. 

 Toda a população é composta de três tipos de dados: documentos públicos, atores 

religiosos e atores políticos. Analisa-se todos os documentos disponibilizados, seja pelo 

Executivo da Prefeitura, seja pela Câmara de Vereadores, em seus sites ou em seus arquivos 

físicos, que envolvam o processo de formulação e tramitação da lei. Para esses documentos, 

colocam-se as seguintes perguntas: 
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• Quais foram as associações envolvidas? 

• Em quais etapas essas associações estavam presentes? 

• Que tipo de sugestões foram feitas ao projeto? 

• Qual o conteúdo das demandas levantadas? 

• Elas foram acatadas no texto final? 

 

 Da parte dos atores religiosos e dos atores políticos, o método de seleção diverge um 

pouco. É possível saber quais foram os principais atores religiosos envolvidos a partir dos 

documentos da Prefeitura. O mais representativo é o “Memorial da Reunião Inaugural do 

Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População Imigrante” de 2015, onde consta o 

rol mais amplo de associações que participaram das discussões internas. A lista é a seguinte: 

 

• Missão Paz; 

• Cáritas; 

• Serviço Franciscano de Assistência Social (Sefras); 

• Centro de Apoio Pastoral do Migrante (CAMI); 

• União Islâmica Nacional (UNI); 

• Centro de Cidadania e Direitos Humanos do Imigrante (CDHI); 

• Presença América Latina (PAL); 

• Warmis; 

• Cosmópolis; 

 

 Destaca-se a Missão Paz e a União Islâmica em negrito porque são as duas associações 

sobre as quais se coletou informações. São duas as razões que justificam fazer essa seleção, que 

ficarão mais claras no Capítulo IV quando se faz uma descrição detalhada de suas estruturas e 

atividade social. Em primeiro lugar, trata-se da relevância para o marco regulatório desses 

atores. Em que pese a presença de todas nas discussões públicas, como será demonstrado no 

quarto capítulo, as atividades de advocacy foram realizadas prioritariamente pela Missão Paz, 

que também liderou as outras associações com respeito à vocalização de demandas que eram 

por todas compartilhadas. Somente a Missão Paz e a Cáritas possuem estruturas próprias para 

esse tipo de trabalho institucional, mas a Cáritas não esteve envolvida nas discussões aparte da 

sua presença em debates oficiais por falta de profissionais que pudessem conciliar os trabalhos. 
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 Em segundo lugar, a escolha de duas associações de religiões diferentes foi priorizada 

para evitar vieses para com as relações entre o Estado brasileiro e a religião católica, em 

específico. Abranger também a União Islâmica sustenta melhor a generalização teórica, sem ter 

que setorizar o argumento apenas para a Igreja Católica. Além disso, a participação da União 

foi relevante porque mostra bem as circunstâncias especiais que envolveram esse caso, as 

motivações na interação com o Poder Público e a relevância dos critérios jurídicos de 

participação nos debates de regulamentação da questão, ponto ao qual se retornará 

extensamente mais à frente. As conclusões, portanto, para as associações selecionadas são 

passíveis de generalização para as outras associações religiosas, seja pela representatividade 

dos grupos escolhidos, seja pelo não comprometimento com uma religião apenas. 

 A técnica empregada foi a de entrevistas semi-estruturadas com os responsáveis dentro 

de cada associação pelos debates regulatórios. No próximo tópico há uma breve descrição de 

cada uma das entrevistas e do perfil dos entrevistados. 

 Existem alguns temas pelos os quais a entrevista deve passar em um questionário 

semiestruturado, permitindo que o entrevistado toque em temas que não estão nas perguntas ou 

que outras perguntas além das planejadas sejam feitas. Dessa forma, a informação do 

entrevistado poderá ser muito mais espontânea e verdadeira, sem abrir mão do rigor da pesquisa. 

Os assuntos principais que foram abordados em todas as entrevistas são:5 

 

• Quando começou o trabalho com imigrantes na associação? Qual o motivo? 

• Que tipo de trabalho se realiza com os imigrantes? O que se fornece a eles e o que 

precisa ser encaminhado para outro lugar? 

• Por que houve interesse em discutir o marco regulatório? 

• Qual era a relação anterior com o governo municipal? Era uma relação conflituosa ou 

já existiam parcerias anteriores? 

• Qual era a situação anterior dos imigrantes? Quais direitos eles tinham e de que maneira 

eram efetivados? 

• Quais foram os principais objetivos que se queria inserir no texto legal? Quais foram 

bem-sucedidos e quais não deram certo? 

• Quais argumentos se usou para sustentar esses objetivos bem-sucedidos? 

                                                 
5 As perguntas colocadas aqui são representativas dos temas que se abordaram nas entrevistas. Nas conversas, elas 

podem ter sido formuladas de outra forma ou mesmo não formuladas caso os entrevistados já as tenham respondido 

no momento da resposta a outra pergunta. Além disso, como são entrevistas semi-estruturadas, há flexibilidade na 

abordagem em cada conversa. 
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• Como era a organização das atividades de advocacy e como era a pressão perante os 

legisladores? 

• Qual a relação entre as associações que se juntaram no processo? 

• Como as associações se financiam? 

 

 Por parte dos atores políticos, a técnica de coleta também foi a entrevista 

semiestruturada, que seguiu o modelo e os cuidados das anteriores. Muda, no entanto, o modo 

de seleção dos atores relevantes e os temas das entrevistas. 

 Os motivos de seleção dos atores são: competência do cargo na instituição do marco 

legal, poder de condução do processo e envolvimento com o conteúdo e com as associações 

religiosas. Construiu-se uma amostra por contraste-saturação (PIRES, 2012, p. 203–5). Por 

conta da dificuldade de se encontrar esses atores, serão entrevistas essencialmente tópicas, 

curtas e orais. Também porque não é o intuito estudar a atuação de cada um desses atores, mas 

de entender o panorama de mobilização e diálogo do governo com os atores religiosos. 

 Com relação aos temas, muda também com relação aos atores religiosos. Aqui, o eixo 

central do que se quer saber: 

 

• Por que a regulação era uma meta de governo? 

• O que governos passados tinham feito nesse tema? 

• Quais eram as prioridades da administração pública o texto legal? 

• Quão presentes estiveram as associações religiosas ao longo do processo? Desde o 

início? 

• Quanto das ações previstas no marco regulatório já eram feitas pelas associações 

religiosas? Naquilo que se introduziu de novo, o trabalho das associações foi um modelo 

seguido? Houve algum ponto que a Prefeitura apenas reproduziu do trabalho que já era 

feito pela sociedade civil? 

 

 

I.4.4..4-) Perfil dos entrevistados e condições das entrevistas 

 

 

 A descrição dos entrevistados não os identifica diretamente por questões de preservação 

ética sem descuidar do interesse metodológico sobre em quais condições reais se deram as 
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conversas. Todos os entrevistados com quem se conseguiu falar ao menos uma vez se 

dispuseram a conversar desde o primeiro contato. Além disso, tentou-se marcar uma entrevista 

com um representante do CDHI, mas não foi possível porque a pessoa pediu que as perguntas 

fossem enviadas por e-mail e, depois, nunca retornou aos contatos feitos. 

 O entrevistado nº1 é a pessoa responsável pela Coordenadoria de Imigrantes da 

Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, cuja entrevista ocorreu no próprio 

espaço da Coordenadoria no prédio da Secretaria. Foi servido uma água no começo para 

entrevistador e entrevistado e a conversa transcorreu sem interrupções, começando no horário 

marcado. O entrevistado havia trabalhado em organizações da sociedade civil no tema da 

imigração e direitos de imigrantes antes de assumir o posto no poder público e possuía 

doutorado em relações internacionais no tema de movimentos migratórios na América do Sul. 

A conversa transcorreu sem tensões e todas as perguntas feitas foram respondidas. 

 O entrevistado nº 2 é a pessoa responsável pelo setor de advocacy e acompanhamento 

legislativo da Missão Paz, que não possui formação religiosa e não integra o corpo diretivo da 

associação, composto exclusivamente por padres. Possui graduação em assistência social e foi 

contratada pela Missão Paz em 2013 para o cargo. Ela foi entrevistada duas vezes, porque a 

primeira se tratou de uma entrevista exploratória em que faltaram algumas perguntas cujas 

respostas só puderam ser obtidas em uma segunda conversa. Em ambos os casos, as entrevistas 

se deram na sua sala de trabalho dentro do prédio da Missão Paz no bairro do Glicério, em São 

Paulo. Ela divide essa sala com o padre coordenador das atividades da Missão Paz; na primeira 

entrevista ele não estava presente, mas estava na segunda. Nesse caso, ele não fez contato com 

o entrevistador ou com o entrevistado em momento algum, limitando-se a sair e entrar na sala 

uma vez. Não houve diferença entre as ocasiões de abertura, disposição nas respostas ou postura 

com o entrevistador por parte do entrevistado. Na segunda entrevista, houve uma pequena 

interrupção de uma funcionária da associação que queria saber se o entrevistado estava 

ocupado. Vendo que se tratava de uma entrevista, deixou que se continuasse. Foi servido um 

copo d’água. O entrevistado se mostrou disposto a responder todas as questões longamente e 

inclusive mostrou alguns documentos da associação no acompanhamento da lei municipal em 

questão, que foram utilizados na construção da pesquisa e estão disponíveis para consulta se 

necessário. Além disso, apresentou ao entrevistador o entrevistado nº 5, do qual se falará abaixo. 

 O entrevistado nº 3 é a autoridade religiosa responsável pela Mesquita de Santo Amaro 

em São Paulo, local em que foi realizada a entrevista. Também com ele foram necessárias duas 

entrevistas, mas por motivo diverso. No caso, o entrevistador teve seu celular roubado logo 

após a primeira entrevista e perdeu o áudio antes de transferir para um back-up, de forma que 
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se precisou marcar outra entrevista em que foram repetidas as perguntas e cuja transcrição se 

usou para construir a dissertação. O entrevistado respondeu todas elas as duas vezes com a 

mesma disposição e aberturam, que foram positivas. Pode haver alguma dificuldade de 

compreensão do áudio, porque o entrevistado é sírio e tem fluência limitada no português, mas 

as transcrições dão conta de passar a mensagem. Ele é um membro religioso da administração 

do local e emigra da Síria em 2009 para assumir o cargo na Mesquita em questão, após 

passagem pelo Egito em cargo semelhante em uma mesquita local. Não houve interrupções na 

conversa, em que pese um pequeno atraso por parte do entrevistado antes de começa-la. 

 O entrevistado nº 4 é uma pessoa que integrou a Coordenação contra o Trabalho Escravo 

da Secretaria de Direito Humanos da Prefeitura e a conversa transcorreu em um café na Praça 

da República em São Paulo. O texto legal contou com várias contribuições do seu setor porque 

um dos principais problemas a serem atacados eram as condições de trabalho dos imigrantes 

que chegavam em São Paulo. O entrevistador já conhecia seu companheiro desde a faculdade 

e obteve com ele o seu contato. Também não houve recusa em responder qualquer uma das 

respostas e a conversa transcorreu tranquila e aberta. 

 O entrevistado nº 5 é editor da Revista Travessias, publicação especializada em fluxos 

migratórios, que trabalha dentro do prédio da Missão Paz, mas em uma sala separada. É 

sociólogo de formação com doutorado em estudos migratórios, área em que trabalha há dez 

anos. Sua entrevista é importante porque dá uma dimensão histórica dos fluxos migratórios em 

São Paulo e porque também acompanhou de perto as discussões sobre o marco regulatório 

municipal. A entrevista ocorreu em sua sala de trabalho e não houve interrupção de nenhum 

terceiro. Respondeu longamente a todas as perguntas realizadas. 
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Capítulo II. O mapeamento do debate teórico 

 

 

 Este capítulo está organizado da seguinte maneira. A primeira seção se dedica ao 

mapeamento do debate internacional sobre secularização, composto por Peter Berger, Charles 

Taylor e Carl Schmitt. A segunda seção expõe os autores nacionais, que são Paula Montero, 

Joanildo Burity e Emerson Giumbelli. Nunca é demais reforçar que não estão presentes todos 

os autores que tratam sobre esse tema, mas somente uma parte localizada da discussão. Para 

melhor organização do capítulo, cada autor está separado em uma nova subseção. Ao final, 

espera-se que fique claro quais são os pontos de cada um deles com que se pretende dialogar 

na dissertação. 

 

 

II.1-) Os autores estrangeiros 

 

 

II.1.1-) Peter Berger 

 

 

Berger é o autor que mais deixa claro os termos que o debate assume, tendo sido o responsável 

por reavivar a sociologia da religião a partir da década de 1970. Ao elaborar o livro “O Dossel 

Sagrado”, ele tenta traçar relações gerais entre a religião e a construção de mundo humana. Sua 

preocupação é elaborar como a construção da realidade social em abstrato guarda relação com 

a construção de religiões, motivo pelo qual não existe limitação temporal ou geográfica 

explícita para sua análise. Ali, conta-se com um parágrafo que é particularmente iluminador 

para o significado de secularização que é assumido em sua obra e quais as suas implicações 

(BERGER, 1985, p. 139): 

 

A “crise de credibilidade” na religião é uma das formas mais evidentes do 

efeito da secularização para o homem comum. Dito de outro modo, a 

secularização acarretou um amplo colapso da plausibilidade das 

definições religiosas tradicionais da realidade. Essa manifestação da 

secularização a nível de consciência (“secularização subjetiva”, se se preferir) 

tem em seu correlato a nível socioestrutural (como “secularização objetiva”). 

Subjetivamente, o homem comum não costuma ser muito seguro acerca de 

assuntos religiosos. Objetivamente, ele é assediado por uma vasta gama de 

tentativas de definição da realidade, religiosas ou não, que competem por 
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obter sua adesão ou, pelo menos, sua atenção, embora nenhuma delas possa 

obriga-lo a tanto. Em outras palavras, o fenômeno do “pluralismo” é um 

correlato socioestrutural de secularização da consciência. Essa relação 

pede uma análise sociológica. 

 

 O trecho demonstra que Berger associa a secularização das sociedades modernas com 

dois efeitos, cujas existências são a prova de que se trata de uma sociedade secularizada. O 

primeiro deles é o que ele chama de “crise de credibilidade”: as interpretações religiosas do 

mundo perdem plausibilidade para o homem comum. Dito simplesmente, fica cada vez mais 

difícil para a pessoa comum acreditar naquilo que qualquer religião lhe diz sobre o mundo. O 

segundo efeito é uma estrutura social pluralista, que significa a existência de diferentes opções 

religiosas assediando a pessoa comum em busca da sua filiação. 

 Esses dois efeitos se retroalimentam da seguinte maneira. Berger coloca a secularização 

como corolário do processo de racionalização social moderno: quanto mais racional o âmbito 

da vida social, menos espaço normativo a religião possui.6 O primeiro setor que teria 

apresentado essa característica foi a economia, pois ali foi onde primeiro a vida se racionalizou. 

Em seguida, vieram os setores que mais influenciados eram pela vida econômica, notadamente 

a política e o direito (BERGER, 1985, p. 144), o que retira a máquina estatal do controle 

religioso. 

 Ele escreve que essa exclusão causa a “polarização” da religião (1985, p. 146). A perda 

de validade da religião para a normatividade estatal não implica a perda de validade para a vida 

familiar e seus laços sociais mais próximos. Ao contrário (1985, p. 144): 

 

Embora a presença da religião no âmbito das instituições políticas modernas 

seja, tipicamente, um caso de retórica ideológica, não se pode dizer o mesmo 

acerca do “polo” oposto. Na esfera da família e das relações sociais 

estreitamente ligadas a ela, a religião continua a ter um potencial de 

“realidade” considerável, isto é, continua a ser relevante em termos de motivos 

e auto interpretações das pessoas nessa esfera da atividade social cotidiana. 

 

 A religião está polarizada porque apartada da atividade estatal e confinada do outro lado 

do espectro social, na família. O trecho seguinte é importante e vale a pena lê-lo no literal (1985, 

p. 145): 

 

Uma dessas características essenciais é a da “individualização”. Isso significa 

que a religião privatizada é assunto de “escolha” ou “preferência” do 

indivíduo ou do núcleo familiar, ipso facto carecendo de obrigatoriedade. Uma 

tal religiosidade privada, independentemente de quão “real” apareça para os 

                                                 
6 Berger, no entanto, não explica o que ele quer dizer por racionalização. 
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que a adotam, não pode mais desempenhar a tarefa clássica da religião: 

construir um mundo comum no âmbito do qual toda a vida social recebe um 

significado último que obriga a todos. Ao contrário, essa religiosidade limita-

se a domínio específicos da vida social que podem ser efetivamente 

segregados dos setores secularizados da sociedade moderna. Os valores que 

dizem respeito à religiosidade privada são, tipicamente, irrelevantes em 

contextos institucionais diferentes dos da esfera privada. 

 

 Percebe-se o que Berger conclui: a vida social racionalizada excluiu a religião do Estado 

e a confinou no âmbito das famílias. Esfera privada significa somente esfera familiar e aquilo 

que imediatamente se liga a ela, como fica claro pelos trechos acima. Essa é uma religião 

polarizada, em oposição ao Estado, cujos valores não conseguem mais abarcar a totalidade do 

mundo para lhe dar sentido. A interpretação religiosa do mundo está fadada a ser sempre 

parcial, porque é autorizada a legitimar apenas a vida familiar, e nada mais. 

 A parcialidade das interpretações religiosas é a causa do primeiro dos efeitos da 

secularização. Uma religião que não consegue oferecer um sentido totalizante para o mundo é 

uma religião em que é cada vez mais difícil crer. Como o indivíduo comum deve conciliar em 

sua mente o fato de que Deus lhe manda viver privadamente de tal maneira, ao mesmo tempo 

em que essa norma não se aplica a outras pessoas, que não são formalmente constrangidas a 

viver conforme determina o ente divino? Tudo se resume a uma escolha, a uma preferência em 

crer, não mais em uma obrigação: a pessoa pode simplesmente escolher não crer, porque o 

sentido da prática social não gera mais uma obrigação pela crença. 

 Daí vem o segundo efeito da secularização. Uma religião que esteja amparada pelo 

poder político é uma em que se torna obrigatório crer. Por não existir outra opção, a religião 

oficial está em uma situação de monopólio do mercado religioso: ela não precisa se preocupar 

com desfiliações em seus quadros, porque isso significaria também a desfiliação da comunidade 

política. Se, porém, essa estrutura se quebra e o poder político desvincula a sua normatividade 

da normatividade religiosa, a religião antes oficial não pode mais controlar quem é seu membro. 

Pertencer ao Estado passa a ser diferente de pertencer à igreja. Qualquer um pode começar uma 

nova religião e, ainda assim, ser cidadão. O resultado é que as religiões não podem mais “contar 

com a submissão de suas populações” (1985, p. 149). Elas estão agora em um mercado 

competitivo pela fé das pessoas. 

 O reflexo da competição religiosa na estrutura social é a existência de mais de uma 

opção de crença disponível aos consumidores. Por isso, uma sociedade secular tem uma 

estrutura pluralista e um direito específico para garantir que as pessoas possam transitar entre 
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as opções disponíveis, a liberdade religiosa. É a isso que Berger chama de secularização 

objetiva no primeiro trecho que transcrevi. 

 O que pode ser concluído da explicação? Para Berger, secularização é uma consequência 

da racionalização da vida social que se traduz em um confinamento da religião na esfera da 

vida familiar e na existência de uma estrutura pluralista de ofertas religiosas. Mais tarde o 

próprio autor negará que essa concepção de secularização ainda se sustente como diagnóstico 

válido da realidade. 

 Em 1999, ele organiza uma coletânea de textos com um nome nada eufemístico: “The 

Desecularization of the World: resurgent religion and world politics”. A introdução do livro 

fica sob sua responsabilidade e não suaviza nos termos em três linhas famosas (BERGER, 1999, 

p. 2, tradução livre): “Meu ponto é que o pressupostos de que vivemos em uma sociedade 

secularizada é falso. O mundo hoje, com algumas exceções a quais eu retornarei agora, é tão 

furiosamente religioso como sempre foi, e em alguns lugares ainda mais”. 

 Ele não parece estar mais satisfeito com a relevância dos efeitos secularizantes na 

sociedade. Embora a modernidade tenha tido esse tipo de efeito, destaca fundamentalmente que 

a secularização no nível social não implica a secularização no nível das consciências individuais 

(BERGER, 1999, p. 3). Aí parece estar o problema com a sua tese sobre secularização. Ela 

pressupunha que as consciências individuais ficassem cada vez mais sem religião, por conta da 

diagnosticada crise de credibilidade que as atingiu. Empiricamente, ao contrário, o que se viu 

foram consciências individuais cada vez mais religiosas. 

 Ele anota que movimentos religiosos possuem duas estratégias perante um mundo 

secularizado (1999, p. 4). De um lado, eles podem se adaptar a esse mundo, impondo a partes 

de si mesmos também um efeito secularizante. Por outro lado, eles podem simplesmente rejeitar 

o mundo secularizado. Essa segunda possibilidade conta ela mesma com duas estratégias 

possíveis. Primeiro, o movimento pode tentar promover uma revolução religiosa, como ocorreu 

na Revolução Islâmica no Irã. Segundo, é possível que as comunidades religiosas se 

entrincheirem e reduzam a vida social de seus membros a apenas a vida intracomunitária. Foi 

o que fizeram muitas das comunidades religiosas minoritárias em países do norte desenvolvido. 

Em qualquer dos casos, o que chama atenção de Berger é que, intuitivamente, pareceria que 

uma religião teria mais chances de sobreviver se procurasse se adaptar ao mundo secular, 

justamente para não desaparecer das consciências modernas céticas quanto a seu valor. O que 

ficava evidente no final do século XX é que, contraintuitivamente, as religiões mais bem-

sucedidas eram aquelas que rejeitavam a modernidade secular, seja pela via revolucionária, seja 

pela via de reclusão. 
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 Há a admissão de apenas duas exceções ao esgotamento da tese da secularização. Ela 

permaneceria vigente ainda na Europa Ocidental e, além disso, caracterizaria uma elite global 

altamente escolarizada, especialmente localizada nas ciências humanas (1999, pp. 9-10). Para 

o resto do mundo, vale a tese da dessecularização. Mas Berger não faz mais que desenhar 

hipóteses do porquê a tendência da secularização ter perdido validade. De um lado, as incertezas 

do mundo secular poderiam ter arrastado as pessoas de volta para a segurança das visões de 

mundo religiosas. De outro, poderia ser até mesmo que a secularização só tenha um dia existido 

no meio da elite cultural global, que por sua vez teria diagnosticado mal o resto mundo na sua 

própria semelhança (1999, p. 11). Fato é que ele não conhece razão alguma para pensar que o 

mundo no novo século viria a ser menos religioso do que era nesse final de milênio (1999, p. 

12). 

 Em suma, Berger fornece tanto uma tese sobre secularização quanto a sua antítese. 

Primeiro, a tese diz que o mundo moderno é secularizado em decorrência da racionalização da 

vida social, cujos efeitos seriam a crise de credibilidade das religiões nas consciências modernas 

e um mercado pluralista e competitivo de ofertas religiosas. Depois, a antítese estabelece que o 

mundo é tão religioso quanto sempre foi, que as consciências individuais não estão menos 

religiosas e que, portanto, é um erro falar que se vive em um mundo secularizado. Duas notas 

são importantes sobre esses pontos. De um lado, é importante notar que o efeito direto da 

secularização não é tornar a religião uma escolha, mas tornar difícil para as pessoas crerem, o 

que a partir de então a tornaria uma mera preferência pessoal. De outro lado, ele não inclui na 

dessecularização uma volta ao monopólio de uma religião, com exceção de algumas regiões em 

que as revoluções foram bem-sucedidas. O diagnóstico do pluralismo se mantém em que pese 

a crescente religiosidade das consciências. 

 

 

II.1.2-) Charles Taylor 

 

 

 O que Berger identifica como secularização abrange apenas parte do uso desse conceito 

para Taylor. A pergunta geral que ele se coloca em “A Secular Age” é quais foram as mudanças 

nas condições de possibilidade da fé nas sociedades do norte ocidental de forma que se passasse 

de um tipo de sociedade em 1500, em que era virtualmente impossível tentar entender o mundo 

sem referência a uma entidade divina, a uma sociedade em 2000, na qual a experiência padrão 

das pessoas é duvidar de qualquer narrativa religiosa e não as usar para compreender o mundo 
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a sua vota. Obviamente, o empreendimento do livro vai muito além das questões que interessam 

a dissertação e nas quais a exposição se concentra. Muito do seu argumento vai se perder para 

que se possa concentrar aqui nos três usos que Taylor faz do conceito de secularização e suas 

implicações para entender a sociedade atual. 

 Para ele (2007, p. 424), o conceito 1 de secularização é a retirada da religião da vida 

pública. O conceito 2 é o declínio das crenças e práticas religiosas. Esses dois significados dão 

conta de muito do debate apresentado na dissertação, sua preocupação maior é com uma 

secularização de tipo 2: a mudança das condições da fé decorrente do surgimento de um tipo de 

humanismo como alternativa à crença religiosa. O próprio Taylor admite que há sobreposições 

entre os três tipos, principalmente porque o tipo 3 é consequência do declínio da crença e 

fomenta a fragilização da prática. 

 Enquanto procura entender quais foram as mudanças nas condições da fé que ocorreram, 

ele não está seguro de que as duas primeiras secularizações podem ser sustentadas dessa forma. 

Taylor escreve contra um determinado entendimento de secularização que a associa 

simplesmente a um processo negativo de retirada da religião e diminuição da crença. Em sua 

visão, a era atual não é só a destituição da era passada, mas apresenta características próprias 

positivas que implicam em uma relação diferente das pessoas com as crenças religiosas. 

Certamente, as religiões são uma das várias opões de orientação do ser humano no mundo atual, 

e mesmo a religião cristã é só uma das muitas opções de religião disponíveis. A história não 

seria, no entanto, apenas uma de declínio, mas também uma que relata uma recolocação do 

sagrado em relação ao indivíduo e à vida social (2007, p. 437). 

 Taylor tenta, então, entender as mudanças nas experiências vividas pelas pessoas nas 

diferentes épocas para compreender as características peculiares à era atual. Ele constrói três 

tipos ideais de modos de ser no mundo com base na relação para com a religião que se sucedem 

no decorrer do período analisado e traduzem o que significa crer há 500 anos e o que significa 

ter uma religião hoje em dia. O sentido da progressão entre essas etapas é a crescente 

possibilidade de questionamento da crença religiosa e a dissociação entre pertencimento à 

sociedade política e à comunidade religiosa. 

 O primeiro modelo (i) é a união entre formas de crença do “antigo regime” e sociedades 

políticas do tipo “paleo-Durkheimianas”, exemplificada pela França medieval. O segundo 

modelo, por sua vez, (ii) une formas da “era da mobilização” com sociedades do tipo “neo-

Durkheimianas” e teve seu auge nos Estados Unidos oitocentistas (2007, pp. 459-460). Por fim, 

atualmente há o que ele chama de (iii) “era da autenticidade” ou “pós-Durkheimiana”, em que 

religião e sociedade política estão dissociados. 
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 (i) O modelo do antigo regime é baseado em uma ideia pré-moderna de ordem natural, 

baseada em um cosmos e em um tempo religioso, onde a existência do mundo se deve ao 

desígnio divino. As formas de existência no mundo são precedentes aos seres humanos que as 

habitam, de modo que a maneira de organização das sociedades e as posições relativas que cada 

pessoa ocupa dentro dela já estão dadas antes do nascimento. Não há questionamento sobre a 

possibilidade de que o mundo viesse a ser outro ou de que a agência humana pudesse trazer à 

existência uma outra forma de vida. 

 Por isso, a sociedade nesse tipo ideal é constituída organicamente em partes que 

possuem cada qual uma função maior a desempenhar no todo. Existem “ordens” como a 

nobreza, o clero e os camponeses; “instituições” como os estratos, os Parlamentos e as 

Assembleias do clero; e “sociedades menores”, como comunas e províncias. O ser humano só 

pode pertencer à sociedade se pertencer a alguma dessas partes. Não existe a compreensão de 

que se possa individualmente constituir a sociedade, sem a intermediação de algum coletivo 

através do qual a pessoa receba um lugar na ordem preestabelecida do mundo. 

 O quadro religioso dentro do qual a vida social se insere é um dado da vida nesse tipo 

de modelo. As pessoas são socializadas desde o nascimento dentro de uma tal visão de mundo, 

o que gera a impossibilidade de colocar em dúvida o valor da crença religiosa. Como 

consequência, a existência de uma ordem sobrenatural não é apenas uma questão de acreditar: 

ela se torna um fato verificável na experiência individual. O mundo em que se vivia era um 

mundo encantando, em que as explicações para os acontecimentos naturais estavam baseadas 

em santos, demônios, bruxas, milagres e outras espécies de intervenções sobrenaturais no 

mundo físico.7 A socialização em um mundo de uma ordem natural preestabelecida moldava a 

maneira como as pessoas enxergavam esses fatos e tornava o questionamento sobre a 

veracidade da revelação religiosa um questionamento sobre vivências reais dos indivíduos no 

mundo. Do ponto de vista de quem vivia à época, seria loucura duvidar da existência de um 

tempo transcendente. 

 (ii) Taylor elenca várias razões pelas quais se deu a passagem para a era da mobilização, 

cuja exposição fugiria ao escopo da dissertação. O importante é saber que a transição se dá no 

momento em que se coloca em dúvida a existência de uma ordem preconcebida, cuja existência 

independe da ação humana: “it becomes clearer and clearer that whatever political, social, 

ecclesial structures we aspire to have to be mobilized into existence” (2007, p. 445). O contexto 

                                                 
7 Taylor usa o conceito de “encantamento” do mesmo modo que Weber, o que será explorado em detalhes na 

terceira seção desse capítulo. 



48 

 

imutável fonte de toda legitimidade não existe mais; ao contrário, ele será agora, mesmo para 

os reacionários, fruto da agência humana. 

 Em substituição à ordem de um tempo transcendental, a era da mobilização se baseia na 

concepção moderna de ordem moral enquanto forma de coexistência entre iguais. A transição 

acontece concomitante ao nascimento de uma concepção instrumental de razão, capaz de 

transformar o mundo a partir de novos métodos científicos. Por isso, o ser humano se habilita 

a construir o mundo com base em princípios morais de fundo científico-instrumental, sem 

relação com as divisões orgânicas da sociedade antiga. 

 As pessoas não se juntam mais à vida social para permanecerem em suas posições de 

origem. Taylor falar em mobilização porque as formas de vida não são mais dadas; elas 

precisam ser criadas sem a intermediação de coletivos menores. A nova sociedade franqueia 

acesso diretamente ao indivíduo, que assume protagonismo ao ser detentor de uma razão capaz 

de agir sobre o mundo conforme princípios racionais. Os grupos dentro da sociedade podem 

ser feitos e desfeitos a qualquer momento, o que os torna um filtro inadequado ao pertencimento 

social. Ao invés disso, as pessoas devem ser individualmente induzidas e organizadas a criar 

novas estruturas sociais e tomar seus lugares dentro delas. 

 Todo esse controle sobre o mundo também só será possível porque o mundo se 

desencanta, dentre outros motivos pelo surgimento da razão científica instrumental. O 

desencantamento retira da experiência de vida individual a certeza da presença de elementos 

transcendentais no mundo. A pessoa não se sente mais questionando um dado bruto da realidade 

ao duvidar da plausibilidade da crença religiosa. Os acontecimentos podem agora se explicar 

sem a necessidade de recurso a elementos externos ao mundo secular. 

 Em comum a esses dois modelos é a associação entre pertencimento à sociedade política 

e à comunidade religiosa. No tipo ideal do antigo regime, essa união é óbvia: a fonte de 

legitimidade da ordem política é o cosmos transcendental e, como tudo no mundo, os conceitos 

políticos só podem ser apreendidos a partir de referências à revelação divina, especialmente 

católica. Mas ela também é muito forte na era da mobilização. 

 Na transição de modelos, as instituições religiosas perceberam que não se podia mais se 

pressupor a associação das pessoas a crenças, por dois motivos principais. De um lado, havia 

uma alternativa à crença religiosa na explicação do mundo através do humanismo científico-

racional recém-criado. De outro lado, a Reforma destruíra o monopólio católico do mercado 

religioso, criando uma situação de pluralismo onde as diversas denominações teriam que 

competir por fiéis. Essas causas geram a exigência de que os grupos religiosos mobilizem a 
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arregimentação de novos membros e a imposição de suas crenças como legítimas formas de 

orientação da vida social. 

 Mantém-se entre as pessoas uma associação muito forte entre a identidade política e a 

religiosa, em que pese a não-obviedade da própria fé. A sociedade ocidental começava a 

constituir os novos Estados nacionais e, com eles, surgia a necessidade de forjar identidades 

políticas que fossem capazes de unir pessoas em um território e as distinguir dos demais. Uma 

das principais fontes de identificação social ainda eram na época as comunidades religiosas. 

Assim, enquanto as instituições religiosas mobilizavam para se manterem vivas, os Estados 

criavam o seu próprio movimento de identificação entre cidadania e fé em uma confissão, 

gerando uma simbiose entre ordem política e religiosa. 

 A diferença marcante com a era precedente que nem Estado nem igrejas podem esperar 

que a associação das pessoas seja automática. No entanto, o entrelaçamento a nível comunitário 

entre os membros da prática religiosa e os cidadãos do país permanece relevante. O exemplo 

marcante para Taylor é a formação da identidade política dos cidadãos estadunidenses no século 

XIX através da ideia de uma nação cristã. A união entre as duas identidades se justificava na 

ideia de que havia uma “missão civilizacional” a cumprir pelo grupo político sob os auspícios 

da autoridade religiosa. Havia um sentido correto em que o mundo deveria ser moldado para 

responder aos desígnios divinos institucionalizados em uma ordem religiosa. 

 (iii) A mudança para a era da autenticidade, marca dos dias atuais, representa mais para 

Taylor do que o aprofundamento dos declínios verificados na passagem para a era da 

mobilização. É claro que hoje são ainda mais fortes as orientações alternativas aos esquemas 

religiosos e são ainda mais variadas as opções de filiação religiosa. Ao mesmo tempo, o 

desencantamento se aprofundou ainda mais e há consenso sobre a necessidade da agência 

humana na criação de estruturas sociais. Todavia, esse declínio deu lugar a uma nova forma de 

se relacionar com as religiões. 

 A característica principal da era da autenticidade nesse sentido é uma decorrência do 

romantismo europeu que reaparece em meados do Século XX sob o que Taylor chama de 

“individualismo expressivo” (2007, p. 473): 

 

What is needed is a subtler language which can make manifest the higher or 

the divine. But this language requires for its force that it resonate with the 

writer or reader. Getting assent to some external formula is not the main 

thing, but being able to generate the moving insight into higher reality is 

what is important. Deeply felt personal insight now becomes our most 

precious spiritual resource. 
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 Dessa forma, a motivação principal para agir das pessoas estaria associada à expressão 

de sua própria individualidade, o que se reflete para Taylor na cultura de consumo e na 

liberalização da sexualidade e dos papéis de gênero como marcas da época atual. Como o 

próximo trecho indica, essa marca se reflete no relacionamento com a religião ao tornar absurdo 

aderir a um sistema de crenças se esse sistema não refletir as motivações e prioridades 

individuais do ser (2007, p. 489): 

 

Hence while in the original paleo-Durkheimian dispensation, people could 

easily feel that they had to obey the command to abandon their own religious 

instincts, because these being at variance with orthodoxy must be heretical or 

at least inferior; and while those inhabiting a neo-Durkheimian world felt that 

their choice had to conform to the over-all framework of the “church” or 

favored nation, so that even Unitarians and ethical societies presented 

themselves as denominations with services and sermons on Sundays; in the 

post-Durkhmian age many people are uncomprehending in face of the demand 

to conform. Just as in the neo-Durkheimian world, joining a church you 

don’t believe in seems not just wrong, but absurd, contradictory, so in the 

post-Durkheimian age seems the idea of adhering to a spirituality which 

doesn’t present itself as your path, the one which moves and inspires you. 

 

 Taylor rejeita, portanto, a ideia de que as pessoas estão mais desligadas das religiões 

(2007, p. 515). O trecho deixa claro que o ponto principal é que não haverá filiação a uma 

religião que não corresponda à expressão da individualidade. Dissocia-se a identidade pessoal 

da associação a uma instituição mais ampla, como foi na era da mobilização. Como 

consequência, as pessoas podem se sentir parte de uma comunidade política sem ter que apelar 

a uma identidade religiosa comum. O senso de comunidade passa se fundamentar nas diferenças 

entre individualidades e não em denominadores comuns. 

 A possibilidade de se engajar espiritualmente continua aberta, mas presente agora em 

várias formas de práticas religiosas com relação às quais o indivíduo pode se sentir atraído a 

depender das suas prioridades espirituais no momento. Por isso, Taylor admite que possam 

conviver ao mesmo tempo algum tipo de meditação com algum trabalho comunitário, ou 

alguma peregrinação com outra forma de reza, ou ainda todos esses conjugados. A preocupação 

é mais de satisfazer a expressão da personalidade do que se filiar a um quadro religioso coerente. 

 Entre as formas conhecidas haverá muitas outras que se associarão ainda e que serão 

criadas ao gosto dos indivíduos. Portanto, Taylor afirma que é um erro pensar a secularização 

só como privatização da religião. Algumas das formas de relacionamento incluirão expressões 

privadas apenas da fé, mas muitas outras poderão requerer sua presença pública (2007, p. 516). 

Certamente, é um mundo em que a identidade política não depende da identidade religiosa e 
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em que muitos escolherão não fazer públicas as suas manifestações religiosas. Por outro lado, 

há também formas de expressão individual da fé que pretendem ter influência pública. 

 A importância de Taylor para a dissertação está em diagnosticar as mudanças nas 

condições da fé nas sociedades atuais e a importância crescente da individualização da 

expressão religiosa. Essas ideias podem ter repercussão dentro do direito também. Em especial, 

pode-se dizer que tanto o tipo ideal da era da mobilização quanto da era da autenticidade 

abrigam valores jurídicos que ajudam as sociedades a se constituir nesses momentos. Por 

exemplo, uma sociedade em que as religiões tenham que mobilizar movimentos de pessoas em 

torno da crença terá um direito com valores que permitam esse tipo de mobilização. Algum 

valor jurídico exercerá o papel de dar licitude à mobilização. Por sua vez, uma sociedade na era 

da autenticidade terá um direito que permitirá a flexibilidade na expressão da fé individual, seja 

com exercício de influência pública, seja restrita ao espaço familiar. Os próximos dois capítulos 

mostrarão como esses aportes podem fazer sentido e quais os valores jurídicos podem constituir 

essas formas diferentes de expressão da fé. 

 

 

II.1.3-) Carl Schmitt 

 

 

 Expor o que diz Schmitt representa uma pequena quebra com relação aos autores 

anteriores. Schmitt não questiona como Berger se a secularização regrediu e tampouco pensa 

sobre quais condições nas experiências de vida permitem pensar os modos atuais de ser viver 

uma religião, como Taylor. Na verdade, Schmitt concorda que houve secularização, mas o 

problema é que não seria relevante que ela tenha acontecido. A razão para a indiferença está 

em que secularizar-se representou para as sociedades ocidentais apenas uma mudança no núcleo 

de significados de conceitos-chave da política, sem que isso implique uma mudança em como 

funciona o Estado em si. O Estado secular em Schmitt é o idêntico ao Estado teológico naquilo 

que importa para entender o seu funcionamento, mudando apenas o sentido de alguns conceitos 

instrumentais. 

 Nas suas palavras (SCHMITT, 1985, p. 36): 

 

All significant concepts of the modern theory of the state are secularized 

theological concepts not only because of their historical development – in 

which they were transferred from theology to the theory of the state, whereby, 

for example, the omnipotent God became the omnipotent lawgiver – but also 
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because of their systematic structure, the recognition of which is necessary for 

a sociological consideration of these concepts. The exception in a 

jurisprudence is analogous to the miracle in theology. Only by being aware 

of this analogy can we appreciate the manner in which the philosophical ideas 

of the state developed in the last centuries. 

 

 O trecho é esclarecedor e merece ser detalhado para entender bem a crítica que se faz. 

Para ele, os valores político-jurídicos seculares têm a mesma estrutura – e, portanto, funcionam 

de modo similar – que os conceitos teológicos que operacionalizaram a legitimação divina 

anterior da política. A ideia legitimadora de Deus tem seu análogo na ideia dos valores, 

enquanto que o milagre divino se identifica com a decisão jurídica em estado de exceção. O 

problema está para Schmitt no fato de que a teoria constitucional liberal de sua época se iludiria 

ao pensar que pudesse fornecer com seu aparato conceitual uma solução melhor aos conflitos 

jurídicos. São esses os dois paralelos que precisam ser dissociados. 

 Schmitt chega a sua conclusão traçando uma história de conceitos ao longo quatro 

estágios intelectuais em que a mente da população europeia transitou dos séculos XVI ao XIX 

(1993, p. 131–137). Conceitos como Deus, esfera pública, liberdade, racionalidade entre outros 

só são possíveis de serem entendidos se apreendidos em referência a qual esfera intelectual 

predominava na época que se estuda. Assim, Schmitt diz que a Europa ocidental passa de uma 

esfera teológica para uma metafísica, dali para uma esfera moral-humanitária e, por fim, para a 

esfera econômica. Em quatro séculos, cada uma dessas esferas dominou durante cem anos e 

forjou os significados dos principais conceitos políticos. 

 A proeminência de cada estágio representava uma tentativa de neutralização de esferas 

de significado cujo centro havia se movido (SCHMITT, 1993, p. 137). Neutralização se refere 

à tentativa de encontrar um modo de significação de conceitos sobre os quais não houvesse 

conflito e que possibilitassem um acordo comum. Mas cada nova etapa de neutralização se 

torna com o tempo palco de novas disputas (1993, p. 138). No século XVI, buscou-se na esfera 

teológica essa neutralidade conceitual, que fracassa nas guerras e disputas teológicas da época. 

Os europeus passam, então, para a construção de uma base conceitual neutra a partir de um 

sistema “natural” metafísico, moral e jurídico, capaz de lhes fornecer por algum tempo seu 

conceito de verdade. Os antigos conceitos teológicos e a ideia de Deus são retirados da vida 

pública e restritos às vidas privadas das pessoas. No século XIX, o monarca e o Estado se 

tornam os poderes neutros, somente para em pouco tempo depois verem os interesses das 

pessoas adentrarem em sua esfera e levarem a guerras econômicas e culturais entre as nações. 

Nem mesmo a economia se coloca mais como esfera neutra capaz de produzir consensos no 

momento em que Schmitt escreve. 
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 Ali, parecia que a nova tentativa de neutralização se voltava à esfera tecnológica. Ainda 

havia a expectativa, infundada para Schmitt, de que o progresso tecnológico pudesse pôr fim 

aos conflitos humanos, terminando a busca por uma esfera neutra. Schmitt via como o problema 

fundamental da tecnologia o fato de que ela é sempre instrumento: “porque ela serve a todos, 

ela nunca poderá ser neutra” (1993, p. 139). Por ser “culturalmente cego”, o progresso 

tecnológico não fornece a mesma significação que as outras esferas forneciam. Dela não se 

pode extrair base de consenso algum para a construção de uma nova sociedade. Não à toa ele 

enxerga na geração alemã anterior a sua uma ansiedade crescente com as consequências da 

esperança depositada no progresso tecnológico. O processo de neutralização tecnológico levava 

consigo uma ideia de neutralidade intelectual que significava uma ausência de sentido 

intelectual (1993, p. 140): “Once everything had been abstracted from religion and theology, 

then from metaphysics and the state, everything appeared to have been abstracted above all 

from culture, ending in the neutrality of cultural death”. 

 É como reação a essa ansiedade niilista que surge a filosofia dos valores. Uma ciência 

tecnológica causal prescinde de valores e ameaça as noções de liberdade e responsabilidade do 

homem. Para combater a ausência de sentido, a filosofia do valor cria uma esfera de valores 

que é imune aos efeitos da causalidade para afirmar o homem como um ser livre a partir da 

validade daquilo que se considera um valor. Por isso Schmitt concorda com Heidegger em que 

os valores “são o substituto positivista do metafísico” (SCHMITT, 2009, p. 128-9). 

 Porém, o que os valores fazem é somente atualizar o modo como se compreende a 

política, que permanece por sua vez sendo uma guerra entre inimigos. Eles estão fora das leis 

de causalidade, de forma que são inteiramente subjetivos. Neles, Schmitt vê uma luta eterna de 

cosmovisões, a atualização das guerras do homem contra homem, a nova forma de aparição dos 

velhos deuses que brigavam as lutas teológicas quatro séculos antes (2009, p. 129-30). Entre 

eles não se pode chegar a um acordo, pois se subtraem totalmente à liberdade subjetiva de cada 

indivíduo. Os valores despertam a inimizade porque são a conversão atual dos velhos deuses 

desencantados. É por esse motivo que os conceitos políticos da filosofia do valor são a versão 

secularizada dos conceitos teológicos do primeiro estágio. Eles prescindem de Deus como fonte 

de significado porque possuem valores positivos como seu equivalente. 

 O valor não existe no mundo do “ser”: sua característica fundamental é a pretensão de 

imposição. Quem levanta um valor deve querer fazer valer e impor esse valor (2009, p. 132), 

sob pena de querer apenas enganar a quem lhe ouve. Eles existem apenas enquanto “dever ser”. 

Por um lado, essa característica reforça para Schmitt a guerra de todos contra todos que a 

subjetividade do valor acarreta, porque é de sua essência se impor sobre os demais valores. Por 
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outro lado, a necessidade de imposição ressalta o caráter constitutivo da decisão jurídica para a 

sua validade. Sem uma decisão que os façam valer, eles perdem seu sentido. 

 E aqui está um ponto central na crítica da secularização. Schmitt enxerga o ato da 

decisão como um momento separado da norma a partir da qual se decide (1985, p. 30–1): 

 

Every legal thought brings a legal idea, which in its purity can never become 

reality, into another aggregate condition and adds an element that cannot be 

derived either from the content of the legal idea of from the content of a 

general positive legal norm that is to be applied. Every concrete juristic 

decision contains a moment of indifference from the perspective of 

content, because the juristic deduction is not traceable in the last detail to 

its premises and because the circumstance that requires a decision 

remains an independently determining moment (…). The legal interest in 

the decision as such should not be mixed up with this kind calculability. It is 

rooted in the character of the normative and is derived from the necessity of 

judging a concrete fact concretely even though what is given as a standard for 

the judgment is only a legal principal in its general universality. Thus a 

transformation takes place every time. That the legal idea cannot 

translate itself independently is evident from the fact that it says nothing 

about who should apply it. In every transformation there is an auctoritatis 

interposition. A distinctive determination of which individual person or which 

concrete body can assume such an authority cannot be derived from the mere 

legal quality of a maxim. This is the difficulty that Krabbe ignored. That is the 

instance of competence that renders a decision makes the decision relative, 

and in certain circumstances absolute and independent of the correctness of 

its content. This terminates any further discussion about whether there may 

still be some doubt. The decision becomes instantly independent of 

argumentative substantiation and receives an autonomous value. 

 

 Já que o valor não tem em si a definição sobre como ele deve se concretizar nas 

circunstâncias reais, ele depende da decisão para se constituir. A decisão, por sua vez, é relativa 

porque depende de quem é competente para decidir. Não há vinculação entre o valor e a decisão 

da autoridade competente: a subjetividade do valor se concretiza a depender de quem decide e 

em quais circunstâncias decide. Como o valor tem sempre a intenção de se impor para poder 

existir, não há saída possível a não ser reconhecer que se trata de uma decisão incontrolável, 

tanto porque os valores não obedecem a leis de causalidade, quanto porque eles mesmos não 

conseguem controlar o momento da decisão. O ato de decidir é independente e constitutivo do 

valor efetivado. 

 A autonomia da decisão coloca em cheque a utilidade da ideia de secularização. Se os 

valores são os substitutivos para a ideia de Deus e se eles dependem da decisão relativa para 

poderem valer, então não se melhorou nada ao longo do tempo. Do mesmo jeito que se 

instrumentalizava a ideia de Deus na articulação das amizades e inimizades políticas, agora se 

instrumentalizam os valores. Eles funcionam como justificativas subjetivas incontroláveis para 
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as decisões autônomas que são tomadas. Pouco importaria o valor, pois o essencial para a sua 

efetividade é o momento da decisão e a autoridade decisória. Tanto Deus quanto os valores 

políticos tentam neutralizar a decisão e falham: ela permanece como constituição do político e 

aniquilamento dos inimigos. Assim, falar em secularização não altera a compreensão do mundo, 

porque a decisão jurídica mantém suas características mesmo com os substitutos positivistas de 

Deus. 

 O segundo paralelo entre milagre divino e decisão jurídica em exceção é ainda mais 

poderoso. O milagre é um acontecimento divino que foge à regra. Em um mundo desencantado, 

onde imperam os sistemas religiosos ético-racionais, o divino não intervém mais 

cotidianamente na vida humana e no mundo físico. O plano divino está separado do plano 

natural, constituindo um sistema de regras para orientação e avaliação das condutas terrenas, 

sem que Deus altere via de regra as leis da causalidade que regem o mundo da natureza. O 

milagre é a intervenção divina que ocorre apesar do desencantamento e que concretiza um 

evento contrário às expectativas racionais. No milagre, o divino deixa de ser apenas um sistema 

de regras de avaliação para voltar a interferir como agente no mundo. 

 Da mesma maneira, a situação de exceção para Schmitt é a situação de suspensão do 

direito (1985, p. 14). Para que o direito faça sentido, é preciso que haja uma normalidade 

vigente, porque “nenhuma norma pode ser aplicável no caos” (1985, p. 13). O caos é a situação 

em que as normas são suspensas e resta somente a decisão jurídica isolada, momento no qual 

fica evidente seu caráter constitutivo: vale aquilo, e somente aquilo, que se decide. “O poder da 

vida real aparece através da crosta de um mecanismo que se tornou mórbido por repetição” 

(1985, p. 15). 

 O conceito de exceção é útil em Schmitt para identificar o soberano. Na falta de qualquer 

norma jurídica, vale a decisão daquele que tiver mais poder. Por isso, “soberano é aquele que 

decide na exceção” (1985, p. 5). A suspensão de toda regra permite que uma decisão seja 

tomada contra qualquer expectativa, da mesma maneira em que o milagre ocorre à revelia de 

todas as regras do sistema divino. O milagre vale porque é a vontade de Deus e a decisão na 

exceção vale porque é a vontade do soberano. 

 A secularização do mundo seria inconsequente não só porque a função que era de Deus 

está preenchida pelos valores, mas também porque o milagre divino ainda se manifesta 

enquanto decisão jurídica no estado de exceção. A possibilidade de decidir sem fundamento 

nas regras se manteve intocada. Essa crítica coloca em xeque o diagnóstico do desencantamento 

do mundo. Pode-se pensar que o mundo permanece encantando, muito embora não mais 

encantado pelo divino. Ele estaria encantado pela possibilidade de intervenção do soberano em 
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qualquer cenário de suspensão do direito, como se fosse mágica justamente porque fora de todas 

as balizas de expectativas. 

 Portanto, em que pesem as diferenças entre esses três autores, fica claro a partir da breve 

exposição de seus argumentos que não se considera em momento algum a possibilidade de que 

o direito possa ter algo a contribuir. Berger está preocupado com a força que as crenças atuais 

readquiriram nas consciências individuais, enquanto que Taylor, apesar de rejeitar o conceito 

de secularização apenas como privatização religiosa, não enxerga no direito relevância para 

explicar como se experimenta a religião atualmente. Por fim, Schmitt não vê qual a diferença 

em pensar os conflitos políticos por meio de conceitos secularizados, em especial conceitos 

jurídicos. Esses três pontos serão retomados no final dos dois próximos capítulos e na 

conclusão. 

 Especificamente, será colocado contra Berger que seu diagnóstico sobre o 

fortalecimento das religiões na esfera pública e os impactos negativos sobre uma sociedade 

secularizada desconsidera o fato de que um tipo de secularização pode conviver com esse 

cenário. No caso, seria uma secularização da ordem jurídica, com um direito que permita o 

fortalecimento religioso sem se dissolver em outras práticas sociais. O diagnóstico de Taylor, 

por sua vez, poderá ser complementado para mostrar quais valores jurídicos podem constituir 

uma sociedade que exibe características das eras da mobilização e autenticidade, focando na 

importância para que essas características existam. Os argumentos de Schmitt poderão ser 

enfim ressalvados em se mostrando como os conflitos sociais tais como existem não podem ser 

compreendidos sem o direito, tendo em vista que a sua constituição como prática social se dá 

através do direito. Por isso, importa falar ao menos em secularização da ordem jurídica. 

 

 

II.2-) Os autores brasileiros 

 

 

II.2.1-) Joanildo Burity 

 

 

 Um argumento muito semelhante ao de Berger está presente em Burity, inclusive na 

generalidade dos termos usados que pressupõe um alcance bastante amplo de sua análise. Ele 

também afirma a tese de que existe um repovoamento religioso da esfera pública que ameaça a 

ideia de sociedade secular (BURITY, 2001, p. 29): 
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Se há alguma volta aqui, para efeito de nossa discussão, é a da religião à 

esfera pública, uma penetração ou reabertura dos espaços públicos - 

institucionalizados ou não - à ação organizada de grupos e organizações 

religiosas, e não tanto um reavivamento da adesão religiosa, que teria quase 

desaparecido e regressaria à esfera da cultura. 

 

 Burity não está preocupado, como ele bem diz, com a religiosidade das mentes 

individuais, mas sim com a ação organizada pública de grupos religiosos. Ainda assim, ele se 

aproxima de Berger porque sua análise também destaca um renascimento religioso público em 

contraposição a um período histórico anterior quando as religiões pareciam estar confinadas 

apenas ao âmbito doméstico. Esse retorno coloca em dúvida a vigência de uma versão 

específica da secularização nas sociedades em geral, em especial na brasileira, destacada a 

seguir (2001, p. 28, grifo do autor): 

 

Em matéria de especificação deste papel no campo político, a episteme liberal 

definia três grandes linhas normativas: (i) primeiramente, a de que os assuntos 

e convicções religiosas (ou a expressão de valores últimos) dizem respeito 

à esfera privada dos grupos e indivíduos, mantendo aí sua legitimidade ainda 

quando envolvendo práticas exóticas ou repulsivas a uma mentalidade 

moderna e letrada. Em seguida, sendo a religião um assunto privado, e em 

vista de assegurar a liberdade necessária para que decisões e ações de caráter 

público sejam implementadas visando a justiça ou o bem estar do maior 

número, duas outras linhas normativas são requeridas: (ii) a neutralidade do 

estado (tomado como sinônimo do espaço público) diante das disputas pela 

verdade das questões religiosas e das demandas por proteção ou 

favorecimento feitos por grupos e instituições religiosas ao estado; e (iii) a 

separação entre igreja e estado, no sentido da autonomia institucional de um 

domínio em relação ao outro, sob o amparo de algumas garantias 

constitucionais como liberdade de consciência e culto, e independência das 

autoridades civis e políticas em relação à autoridade eclesiástica. 

 

 O seu argumento, portanto, é explicitamente vinculado ao desmoronamento do modelo 

secularizante: religião não é mais privada, o Estado tem dificuldade em ser neutro e a sua 

separação para a religião não está mais bem definida. Ele se pergunta, então, como se pode 

reconfigurar as relações entre Estado e religião no mundo contemporâneo a partir de dois 

pressupostos: “a obsolescência do modelo europeu” e a inutilidade em se tentar submeter a 

política à religião. A saída seria política, através de um modelo alternativo ao “liberal, secular 

e neutro” (2001, p. 31). 

 Os motivos que levaram o modelo ao fracasso são dois para Burity (2001, p. 34). De um 

lado, não é mais a mesma religião que volta ao cenário público, mas antes uma pluralidade de 

confissões religiosas inexistentes quando o secularismo foi pensado. A religião se 
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“desinstitucionalizou”, proliferando em uma miríade de confissões e grupos informais que 

atuam independente de permissão eclesiástica. De outro lado, a política não é mais aquela 

pressuposta no modelo secular. O político extrapolou há muito os limites do Estado e não 

consegue mais ser funcional apenas com os conceitos de neutralismo e separação institucional. 

Por essas razões, o modelo caducou. 

 Interessante que Burity não associa a presença do religioso imediatamente a algo 

negativo. Além da derrocada conceitual do modelo secular, existem quatro razões pelas quais 

o religioso pode ser indesejado e que fazem necessária a reformatação do seu vínculo com 

Estado. Primeiro, haveria uma desconfiança de que a sua presença pública poderia enfraquecer 

razões republicanas de interesse social em prol de um particularismo religioso pernicioso. 

Segundo, a presença poderia agredir o valor da laicidade estatal. Terceiro, dar espaço a 

movimentos religiosos poderia fragmentar a sociedade, porque seu discurso não combinaria 

com pluralismo e diferença. Quarto, o conservadorismo moral de grupos religiosos faria 

indesejável a sua participação na esfera pública. Por conta desses problemas precisa ser 

construído um novo aparato conceitual que forje uma nova relação entre Estado e religião. 

 Seu argumento traça três conjuntos de problemas que esse novo aparato precisa 

enfrentar (2008, p. 93–4). Deve ser um ferramental que vá além da divisão entre nacional e 

local, porque novas dinâmicas fragilizam as fronteiras entre as jurisdições. Os conceitos não 

podem mais questionar a presença da religião no espaço, mas sim aceitar para tentar lhe dar 

sentido, perceber seus diferentes modos e avaliar as suas implicações específicas. Por fim, ele 

deve colocar as diferenças religiosas em um contexto mais amplo de “diferenças entre culturas 

e identidades, as quais articulam categorias de religião, democracia e republicanismo”. 

 Portanto, há uma conexão ao debate mais amplo de reavivamento religioso no mundo. 

Sua análise vai ao encontro das preocupações mais recentes de Berger com o esgotamento das 

análises secularizantes, sem se desassociar de uma literatura brasileira que matiza a utilidade 

do conceito de secularização. Será importante retomar esse ponto para mostrar como o direito 

pode fornecer uma nova perspectiva quanto a porque o espaço público pode sofrer a influência 

de atores religiosamente motivados sem que isso afete todas as concepções possíveis de 

secularização. 

 

 

II.2.2-) Paula Montero 
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 Dentro da ideia de matizar a secularização especificamente para a sociedade brasileira 

encontram-se as análises de Montero. Ela parte de uma perspectiva antropológica, diferente dos 

sociólogos Berger e Burity, mas seu ponto é muito semelhante ao refutar a aplicabilidade do 

conceito de secularização. Sua tese não é a de que houve um refluxo de religiões no espaço 

público contemporâneo, mas antes a de que o espaço público nacional se constituiu em termos 

religiosos e nunca permitiu que surgisse um modo de vida secular. 

 Ela argumenta que a Igreja Católica foi a responsável pela constituição da sociedade 

civil brasileira (MONTERO, 2013, p. 23). Partiu-se de uma situação política em que Estado e 

Igreja se confundiram durante o Império. A proclamação da República significou a separação 

entre as duas estruturas e acarretou a perda do poder monopolístico do catolicismo. A fim de 

não perder poder de normatizar a vida social, a Igreja Católica teria se projetado para forjar um 

tipo de sociedade civil no Brasil que funcionasse com base em códigos de valores católicos. 

Tanto o reconhecimento de participação nessa sociedade quanto a legitimidade para se fazer 

ativo nela dependeriam de critérios normativos católicos. Não teria existido, portanto, nem uma 

secularização de consciência, tampouco um verdadeiro pluralismo religioso. 

 Ao contrário, o argumento da autora diz que o pluralismo religioso brasileiro tem um 

significado particular. Ele não se define enquanto existência de várias denominações religiosas 

diversas entre si e igualmente reconhecidas como legítimas pelo Estado. Seu conceito é o de 

um enquadramento em um código de validade católico de inúmeras manifestações culturais 

particulares que buscavam o reconhecimento estatal para escapar às perseguições sanitaristas e 

policiais (MONTERO, 2009, p. 12–3). Para esse Estado incipientemente republicano, só existe 

uma religião – a católica – e toda manifestação cultural que se pretenda religião deve se 

enquadrar em critérios da prática católica. O pluralismo brasileiro seria, portanto, um 

pluralismo de manifestações tentando se aproximar dessa prática para não ser sancionado via 

direito penal. 

 Um segundo ponto do argumento é o papel fundamental de grupos católicos no 

reconhecimento e na garantia de direitos individuais, em especial de interesses étnicos. Aqui, 

retoma-se a ideia de que o catolicismo controla quem pode pertencer a essa sociedade. São esses 

grupos que movimentam valores católicos para formatar os interesses de grupos 

desprivilegiados e vocalizam suas demandas perto dos centros de poder, muitas vezes 

colaborando eles mesmos com a execução de políticas públicas (MONTERO, 2012, p. 170–1). 

São os exemplos da Pastoral do Cárcere, da Terra, do Centro Missionário Indígena, das lutas 

de parte do clero contra o regime ditatorial civil-militar, entre outros mais de vários cortes 

ideológicos. 
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 É por isso que Montero rejeita tanto a ideia de retirada das religiões das consciências 

quanto de uma estrutura plural na sociedade. Nada disso valeria rigorosamente no Brasil. Muito 

embora se garanta o direito de liberdade religiosa enquanto norma jurídica positiva, não haveria 

consenso em torno do uso de uma linguagem secular, despregada de critérios normativos 

religiosos (MONTERO, 2013, p. 24). Nas suas palavras, em síntese (MONTERO, 2009, p. 24): 

 

Essas observações nos permitem argumentar que, nos processos de 

legitimação das políticas de ação social, a linguagem religiosa é 

fundamental. A linguagem abstrata do Estado não percola o tecido social, 

nem conquista parcela importante de corações e mentes sem a intermediação 

dos agentes religiosos e sua gramática comunitária. 

 

 Em apertada síntese, seu argumento mostra que ela procura diferenciar o espaço público 

brasileiro ao de outras nações ocidentais de modo argumentar que ele não pode ser descrito 

como secular. Será fundamental retomar ao final do trabalho esse ponto de Montero para 

mostrar como na verdade o direito mostra que houve a constituição de uma linguagem abstrata 

e de que ela produz efeitos reais na sociedade, em que pese a importância que a linguagem 

religiosa ainda possa ter em vários âmbitos da vida social e privada. 

 

 

II.2.3-) Emerson Giumbelli 

 

 

 Por sua vez, em Giumbelli o conceito de secularização assume uma operacionalidade 

própria e diferente. Ele assume como pressuposto o argumento de que múltiplas modernidades 

são possíveis e se conformam a depender das particularidades do contexto social em que o 

processo acontece. Quando se trata de assuntos religiosos, no entanto, existe um ponto seguro 

universal a partir do qual toda análise pode sair: qualquer modernidade implica um processo de 

separação entre Estado e religião e o confinamento dessa a um espaço no qual o indivíduo 

usufrui de liberdade. O ponto de partida moderno estabelecido compartilha da descrição de 

Berger da tese da secularização. Uma vez que a modernidade se instala, a relação entre religião 

e espaço público se torna a princípio ilegítima (GIUMBELLI, 2017, p. 184) 

 Mas dizer que houve separação para Giumbelli não significa dizer que exista apenas um 

tipo de separação. Aí está inserida coerentemente a ideia de modernidades diferentes possíveis. 

Secularização quer dizer um modelo de relação entre Estado e religião que pressuponha a sua 

separação, mas que admite inúmeras variáveis e aproximações. A ideia do autor é tentar 
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entender qual é o modelo brasileiro, em especial como a religião se legitima a ocupar o espaço 

público que o modelo nacional lhe confere. Esse entendimento se dá através da análise do 

funcionamento da regulação estatal sobre a religião. 

 A secularização se operacionaliza através de regramentos estatais sobre coletivos 

religiosos e seus correspondentes na estrutura estatal. Por exemplo, na área de saúde pública, 

entender a secularização brasileira seria entender o espaço que a regulação estatal confere a 

hospitais e clínicas religiosos, a partir de quais valores lhes é permitido funcionar, e como se 

posicionam os correspondentes públicos frente a esses exemplos. Da mesma maneira, seria 

entender como valores religiosos trafegam na esfera pública e que tipo de supressão ou 

incentivo eles recebem da máquina política. A secularização se manifesta, então, não apenas 

em normas jurídicas, mas nas relações entre vários atores sociais até o nível social mais 

infinitesimal. Normas e princípios são apenas declarações limitadas das ordens e procedimentos 

jurídicos dos países (GIUMBELLI, 2013, p. 98). 

 A ideia de variedades modernas retorna aqui, porque Europa Ocidental e EUA são 

tratados como casos paradigmáticos, mas não suficientes como os únicos exemplos de 

secularização no mundo. Pode-se tentar entender como as normas desses países se 

transplantaram a outros lugares, mas a análise dos mecanismos de interação real das ordens 

seculares múltiplas permite um diagnóstico mais qualificado. Por exemplo, permite explicitar 

as dificuldades de existência das religiões afro-americanas no Brasil. São essas regulações mais 

particulares que determinam o tipo de secularização do local. 

 Giumbelli identifica duas formas brasileiras de presença do religioso no espaço público. 

De um lado, ele sustenta o argumento generalista, que legitima a religiosidade pública a partir 

da criação de um gênero de religião permitida dentro do qual as manifestações culturais 

deveriam se encaixar. Esse ponto se identifica em muito com o argumento de Montero sobre a 

constituição da sociedade civil. Ele destaca que a liberdade religiosa teria um outro significado 

entre nós. No paradigma de mundo secularizado, esse direito significa a liberdade de trocar de 

religião livremente, dentro de um esquema interpretativo em que as religiões são matéria de 

mera preferência pessoal. Uma vez que só existia um tipo de religião estabelecido na sociedade 

brasileira, a liberdade religiosa significa todas as liberdades que são concedidas a essa religião. 

A tese da secularização apregoa uma diversidade de religiões e uma liberdade; no Brasil, 

haveria uma religião com uma diversidade de liberdades (GIUMBELLI, 2002, p. 276). Assim, 

o argumento generalista seria a forma por excelência de legitimação da Igreja Católica na esfera 

pública e teria incentivado muitas outras religiões subalternas a tentarem se encaixar em seus 

critérios para também se fazerem presentes (GIUMBELLI, 2008, p. 85–88). 
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 De outro lado, um segundo argumento legitimador é chamado de “diferencialista”. Ele 

se calca na prerrogativa de abrir exceções à conduta religiosa dentro da regulação estatal, 

dando-lhe um espaço público a princípio fechado. É o caso, por exemplo, de religiões que 

prescrevem abate animal ou curandeiros que prescrevem curas. Giumbelli argumenta que o 

Estado passa a tolerar essas condutas não porque elas se encaixam no gênero de religião, mas 

porque essas religiões se constituíram de modo diferencial. Elas também são religião, mas uma 

religião diferente, fruto de uma cultura, povo e tradições específicas. Por isso, podem ser 

toleradas (GIUMBELLI, 2008, p. 89). 

 Esses argumentos são o que constituem os modos simbólicos principais para Giumbelli 

da presença da religião no espaço público brasileiro. Ele identifica um alinhamento tendencial 

do Estado brasileiro a uma religião majoritária, mas sem rejeitar princípios de separação e de 

regulação geral de todas as religiões (GIUMBELLI, 2017, p. 198). Faz sentido falar, portanto, 

de uma religião generalista e algumas constituídas diferencialmente. Em especial, Giumbellli 

identifica uma associação forte do Estado à religião nos momentos de construção nacional. 

Seriam esses os tons principais do modelo secular brasileiro de relação entre poder público e 

religiosidade. 

 Interessante notar que Giumbelli compartilha com Montero uma análise histórica que 

realça a presença da Igreja Católica na formação institucional. Mas enquanto Montero utiliza 

esse argumento histórico para negar um caráter secular à realidade social, ele usa do argumento 

histórico como uma fração do seu argumento maior sobre modos de presença do religioso no 

espaço público. Por isso, admite um pressuposto de separação institucional como definidor da 

secularização, porém ressalta que essa separação pode se viabilizar de formas distintas, com 

regulações que concedem mais ou menos espaço para o religioso. 

 A dissertação concorda com Giumbelli ao dizer que a presença do religioso perante o 

Estado e na vida social pode se viabilizar de várias formas distintas. Entretanto, falta uma 

perspectiva importante na sua análise para que se possa entender quais são essas diferentes 

formas. Argumenta-se na pesquisa que elas são viabilizadas através de concepções distintas de 

valores jurídicos, que constituem cada qual diferentemente a sociedade de que fazem parte. 

Sem que se identifique quais valores e quais concepções são essas não é possível ter um 

diagnóstico completo da secularização brasileira. Esse ponto será retomado nos dois próximos 

capítulos e na Conclusão. 

 Em resumo dos três autores nacionais, Burity é dentre os autores mencionados o único 

que não busca uma especificidade brasileira para comparar com outras sociedades. A 

secularização regride como em outros lugares por conta do fato de que religiões estão ocupando 
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o espaço público e ameaçando a ideia de neutralidade do público e indiferença para com as 

diferentes confissões. Por sua vez, Montero e Giumbelli identificam fatores singulares no 

contexto nacional. Ela vai negar a possiblidade de secularização por causa da constituição 

religiosa da sociedade civil, ao passo que ele vai falar em diferentes modernidades possíveis, 

dentre as quais cabe a brasileira e sua regulação particular da secularização. 

 Também se percebe nos autores nacionais, portanto, o fato que nenhum deles se 

preocupou observar e interpretar o que o direito diz internamente sobre os processos que 

estavam sendo descritos. Conforme se mostra nas conclusões parciais dos próximos capítulos 

e na conclusão final da dissertação, caso tivesse sido feito eles poderiam perceber que suas 

conclusões são menos poderosas do que o presumido ou que estão ao menos parcialmente 

incompletas. 

 À Burity poderá ser oposta uma ressalva semelhante a que se pretende opor a Berger. 

Ele também não considera a possibilidade de que a ocupação da esfera pública pela religião 

possa ser um fato lícito, justificado por interpretações sobre o sentido da prática jurídica. Sem 

essa preocupação ele sustenta que não se poderia falar em uma sociedade secular, mas perde de 

vista que na dimensão jurídica a sociedade ainda poderá ser secular. Por isso, seu argumento 

precisa ser restringido com essa ressalva. 

 O mesmo ponto poderá ser levantado contra Montero, já que a formação da sociedade 

civil em termos religiosos não implicou a inexistência de uma prática jurídica complexa e 

autônoma, como ficará evidente ao longo da dissertação. Assim, se o direito permanece como 

uma prática secularizada, não se pode descartar uma sociedade secular em todos os sentidos. 

 Já com relação a Giumbelli, a dissertação sustenta que essa variedade não pode ser 

compreendida totalmente sem que se mostre como ela também é fruto de valores jurídicos com 

sentidos diferentes. A variação no sentido dos valores jurídicos é fundamental para gerar as 

diferentes regulações possíveis da religião na vida social. A dissertação mostrará como essa 

variação pode ocorrer e mostrará em um caso concreto quais são os valores que podem 

constituir essas regulações, em especial no Capítulo IV. 

 O próximo capítulo segue a linha para investigar como a prática abstrata de articulação 

do direito de liberdade religiosa pode permitir a presença pública da religião. Assim sendo, faria 

sentido falar em secularização, ainda que a religião não esteja reservada ao âmbito doméstico, 

ao mesmo tempo em que suas várias modalidades poderiam ter formas jurídicas diversas. Será 

possível ao final identificar também um aporte importante para compreender as formas jurídicas 

que podem constituir o tipo ideal da era da mobilização de Taylor. O quarto capítulo investigará 

na sequência se o desenraizamento pode ser encontrado da perspectiva do Estado regulador que 
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procura legislar para dar conta de um desafio particular de gestão pública e como os diferentes 

modelos de relação para com a religião dentro da sociedade podem ser entendidos a partir de 

outros valores jurídicos além a liberdade religiosa. 
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Capítulo III. A prática jurisdicional abstrata  

 

 

III.1-) Estrutura do capítulo 

 

 

 Pensando a secularização como desenraizamento da prática jurídica do contexto 

religioso, a prática abstrata de controle do conteúdo dos conceitos jurídicos pode iluminar partes 

dos argumentos desconsiderados no debate. O nível abstrato da prática está localizado nas 

discussões teóricas e nas justificativas das decisões vinculantes à prática dos tribunais que 

precisam explicar o sentido conceitual dos direitos. A articulação do conceito de direito de 

liberdade religiosa fornece algumas das principais ressalvas aos autores do debate sobre 

secularização. 

 Dessa forma, espera-se mostrar agora (a) que é possível que haja religiões públicas sem 

que possa dizer que não há secularização em qualquer sentido, (b) que essa secularização 

importa porque muda a forma com que se lida com os problemas regulatórios e (c) porque é 

através do direito que se tentam garantir as diversas formas de relação individual com a fé e sua 

eventual imposição pública. Ao fazer isso, também ficará claro (d) que é possível falar não em 

tipos diferentes de secularização, mas sim em tipos diferentes de regulação jurídica de liberdade 

religiosa. 

 O capítulo está dividido em mais duas seções. A próxima seção irá investigar como o 

direito de liberdade religiosa está articulado nas discussões abstratas para definição de seu 

conteúdo. Primeiro, olha-se o direito a partir do ente privado que lhe é titular. Depois, assume-

se a perspectiva do Estado que se vê obrigado em determinado sentido por conta da liberdade 

individual. Por fim, investiga-se nas decisões dos tribunais como essas duas perspectivas se 

juntam para fundamentar em especial prestações ativas do Estado para com grupos religiosos. 

 A segunda seção conclui o capítulo também com duas subseções. Na primeira, 

retomam-se os debates jurídicos para argumentar pelo predomínio de uma determinada 

concepção de liberdade religiosa no direito brasileiro. Na segunda, mostra-se como essa 

concepção afeta o debate sobre secularização e impõe limites significativos aos argumentos de 

seus autores. 
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III.2-) Os sentidos da liberdade religiosa 

 

 

 O argumento do capítulo dirá que o uso principal do direito de liberdade religiosa no 

debate brasileiro é justificar uma prestação estatal especial a uma pessoa ou a um grupo de 

pessoas com determinada crença. Essa tese deve ser pensada de duas perspectivas diferentes 

para ser completa. De um lado, olhando a partir do ente privado, a liberdade religiosa é uma 

razão para exigir uma proteção estatal à expressão da fé. De um outro lado, do ponto de vista 

do Estado, ela é uma razão para adequar o espaço público às exigências de expressões privadas 

de fé. Isso significa que a proteção estatal à fé individual que é justificada por esse direito não 

é a segurança do âmbito doméstico, mas a manipulação de espaços públicos de convívio para 

que sejam mais palatáveis aos dogmas das confissões religiosas. 

 Em um primeiro momento, esse argumento poderia reforçar a visão de que não houve 

um confinamento do religioso no espaço familiar, justificando a oposição à ideia de 

secularização. Essa visão não é totalmente verdade, porque ignora a especificidade de que a 

publicidade religiosa está assegurada por um direito independente a qualquer preferência 

confessional. Esse ponto também será retomado na conclusão do capítulo. 

 

 

III.2.1-) A partir do ente privado 

 

 

 Duas abordagens estão presentes na literatura jurídica quando se pensa a liberdade 

religiosa a partir do indivíduo. Elas exibem pequenas diferenças, muitas das quais não têm 

implicações significativas. Em comum, tentam justificar o direito de ter e manifestar uma fé 

seja individual, seja em grupo, com base no direito positivo. 

 A primeira abordagem coloca a liberdade religiosa como um componente do direito de 

liberdade de consciência (MENDES, 2011, p. 352; SARLET, MARINONI e MITIDIERO, 

2012, p. 464; SILVA, 2012, p. 95; WEINGARTNER NETO, 2007, p. 79). Ela seria 

consequência da liberdade de crença, que, por sua vez, decorreria da liberdade de consciência. 

O elemento de religiosidade caracteriza a liberdade religiosa dentro do espectro da liberdade de 

consciência, distinguindo-a dentro desse rol mais amplo de autodeterminação da consciência 
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individual.8 A consciência geral do indivíduo abrangeria todos os tópicos sobre os quais uma 

pessoa poderia formar uma convicção, como política, economia, família, esportes, entre outros, 

cada qual com sua particularidade. Em particular, a consciência religiosa se diferencia por dizer 

respeito à liberdade para se possuir uma fé em alguma divindade. 

 Dentro dessa perspectiva, a liberdade de consciência é a regra matriz da liberdade 

religiosa. Isso significa que o eixo de sentido do direito de liberdade religiosa é direcionado 

pelo sentido da liberdade de consciência (LEITE, 2014, p. 307). A relação de significação entre 

ambas se justifica pela sua manifestação estruturalmente próxima no sistema jurídico. A 

autonomia para formar a própria consciência é o fundamento da autonomia para ter uma religião 

(MENDES, 2011, p. 356). Em paralelo, o dever estatal de tolerância e proteção à dignidade 

humana justifica a autonomia de consciência, que foi alçado a direito fundamental do cidadão 

com a resolução das guerras religiosas europeias (WEINGARTNER NETO, 2007, p. 317). É 

esse dever que imuniza o direito de cada pessoa determinar sua consciência e, por consequência, 

sua religiosidade contra interferências externas. A mesma fundamentação se presta à 

justificação de direitos correlatos. 

 Todos esses direitos garantem não só o controle do indivíduo sobre a própria 

consciência, mas a sua manifestação exterior também. Estruturada dessa maneira, a liberdade 

religiosa garante tanto o direito de crer quanto o direito de manifestar a crença (MENDES, 

2011, p. 356; TAVARES, 2014, p. 488–9). A liberdade de consciência é a ligação entre as 

liberdades comunicativas e a liberdade religiosa, de modo que professar uma religião inclui 

tanto a liberdade de crer quanto liberdade de comunicar externamente a crença 

(WEINGARTNER NETO, 2007, p. 93).  

 A conexão estrutural entre a liberdade de crer e a liberdade de se comunicar é a razão 

pela qual grupos também podem ser titulares do direito de liberdade religiosa (SILVA, 2012, 

p. 95; WEINGARTNER NETO, 2007, p. 142). Cada membro possui individualmente o direito 

de exercer sua religiosidade sem interferências, agregando-se ao todo a liberdade do grupo em 

exercer a fé. O direito de liberdade religiosa protege, portanto, não só a religiosidade individual, 

como também as consequências necessárias para a consecução dos fins religiosos na vida do 

indivíduo (SARLET, MARINONI e MITIDIERO, 2012, p. 467). Esse raciocínio leva à 

possibilidade de se justificar a escusa individual ao cumprimento de obrigação legal, seja pela 

                                                 
8 Por si só muito difícil imaginar o que significa “liberdade de consciência” e como poderia o Estado sancionar o 

pensamento. Mantêm-se os termos do debate como no original de seus autores para que o contato com suas ideias 

seja o mais direito possível. 
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objeção de consciência, mais ampla, seja pela objeção religiosa, mais restrita e englobada pela 

primeira (SARLET, MARINONI e MITIDIERO, 2012, p. 463). 

 A segunda abordagem do direito de liberdade religiosa enquanto razão para agir 

individual dissocia a sua estrutura do direito de liberdade de consciência. Moraes (2008, p. 46), 

por exemplo, associa a liberdade religiosa a uma consequência da liberdade de pensamento e 

manifestação. O fundamento da proteção aqui não é mais a autonomia do indivíduo, mas a 

diversidade democrática de ideias. O dever de não-interferência não tem sua estrutura como um 

direito de formação da própria identidade: trata-se, na realidade, de um instrumento jurídico 

para consecução do valor diversidade da esfera pública de ideias. 

 Em que pese essa diferença de fundamentação, ambas as estruturas guardam 

semelhanças significativas nas obrigações e direitos que impõem. Tanto o é que mesmo Mendes 

(2011, p. 353–4) utiliza de modo intercambiável em alguns momentos a liberdade de 

pensamento como fundamento da liberdade religiosa em paralelo à liberdade de consciência. 

Leva-se a crer que entre a promoção da diversidade de ideias e a proteção à autonomia 

individual a diferença é mais de ênfase no valor estruturante do que de incompatibilidades 

interpretativas. 

 Fica claro que a preocupação não é muito grande em justificar que há um direito à 

proteção da fé privada. Essa perspectiva é dada como certa, até mesmo pela quantidade e 

qualidade dos argumentos que são dispendidos nela. Na próxima seção e na análise da 

jurisprudência percebe-se que o ônus é muito maior em tentar fundamentar porque essa 

proteção exige do Estado prestações ativas e remodelações de espaços públicos. 

 

 

III.2.2-) A partir do Estado 

 

 

 Com esse ponto de vista, o direito de liberdade religiosa será a justificativa para graus 

de porosidade da estrutura estatal à ação de atores religiosos. Essa interpenetração implica o 

Estado tentar se adequar à exigências que essas religiões tragam em nome de sua liberdade 

religiosa. Na seção anterior, a literatura explicou porque a proteção à fé é justificada; agora, ela 

argumenta que essa proteção exige uma atuação diferente da mera abstenção do Estado em 

assuntos religiosos. Há duas correntes distintas de argumentos dentro dessa perspectiva. 
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 III.2.2.1-) Primeira corrente: separação e neutralidade genéricas 

 

 

 A primeira corrente defende uma postura genérica de separação entre Estado e Igreja e 

de neutralidade estatal. Embora vários matizes possam ser encontrados nesse argumento, há 

uma postura genérica de separação porque nenhum dos autores se preocupa em distinguir os 

múltiplos significados e gradações que esse conceito pode apresentar. A característica geral 

desse grupo é a falta de consenso sobre o grau de separação entre Estado e Igreja e suas 

consequências desses modelos, principalmente para o conceito de neutralidade. 

 Silva (2012, p. 255) identifica três modelos de relação entre Estado e Igreja. Em uma 

relação de confusão, ambos se identificam na mesma estrutura; é o caso de Estados teocráticos, 

como Vaticano e Irã. O segundo modelo, de união, permite “relações jurídicas entre o Estado e 

determinada igreja no que diz respeito à sua organização e funcionamento”. Um exemplo já 

extinto seria o Brasil Imperial, no qual o Estado Imperial detinha direitos sobre a Igreja Católica 

que iam desde a nomeação do corpo clerical até a direção do conteúdo ensinado em seminários; 

hoje em dia, um modelo parecido vige na Grécia e Irlanda. O terceiro modelo seria de separação 

e colaboração entre ambos. Estado e Igreja possuem estruturas e organização distintas, mas, em 

casos pontuais e sob uma determinada justificativa, essas estruturas se entrelaçam para a 

consecução de determinado fim. Essa vertente argumentativa parece identificar no Brasil atual 

um esquema de separação com aproximações localizadas.9 

 O argumento afirma que o direito de liberdade religiosa exige a separação entre Estado 

e Igreja. Estado confessionais poderiam até admitir um esquema de tolerância religiosa, mas 

uma verdadeira liberdade apenas se realiza com a separação. Como, em decorrência da 

liberdade religiosa, verifica-se uma pluralidade de confissões na sociedade, também a 

pluralidade religiosa depende dessa separação (TAVARES, 2014, p. 489). Pensar o Estado 

distanciado da Igreja é condição para que tanto a liberdade individual quanto uma estrutura 

social plural possam existir. 

 Esses mesmos autores afirmam que a organização estatal não poderia ignorar a 

existência de uma estrutura religiosa na sociedade, simplesmente porque ela está separada da 

Igreja. O Estado deveria, portanto, reconhecer a religiosidade existente na sociedade como 

                                                 
9 Um quarto modelo plausível, mas que não é mencionado pelo autor, é o de um ateísmo franco por parte do 

Estado, como na Albânia comunista. Nesse caso, há perseguição da máquina pública contra atores religiosos e 

igrejas. Ver o art. 37 da Constituição de 1976 da República Popular Socialista da Albânia: “The state recognizes 

no religion whatever and supports atheist propaganda for the purpose of inculcating the scientific materialist world 

outlook in people.” 
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razão para o conteúdo da neutralidade estatal. Neutralidade não significa indiferença nessa linha 

argumentativa. Os autores diferenciarão entre neutralidade e neutralidade total e farão uso 

também dos conceitos de laicidade e laicismo. 

 Existe consenso quanto a necessidade de o Estado ser laico e neutro, em decorrência da 

proteção ao direito de liberdade religiosa. Não é evidente, no entanto, que a laicidade e 

neutralidade implicariam a separação total entre as estruturas. A neutralidade decorrente da 

liberdade religiosa, argumenta-se (TAVARES, 2014, p. 489), tem conteúdo de princípio e atua 

em paralelo ao princípio do interesse público. Caso seja de interesse público, justifica-se a 

aproximação e colaboração entre as organizações (LEITE, 2014, p. 243). 

 Essa brecha argumentativa é usada por esses autores como justificativa para tornar o 

Estado poroso a interesses religiosos. Voltando a pensar no debate sobre secularização, fazia 

sentido argumentar que não houve privatização da religião ou que diferentes tipos de relação 

entre Estado e religião são possíveis, mas uma nova investigação por dentro do direito está 

mostrando que não se pode desse fato derivar apenas que não há secularização ou que diferentes 

secularizações são possíveis. Está-se percebendo tanto que pode haver secularização e ainda 

assim a religião ser pública, quanto que há mais de uma maneira de se justificar juridicamente 

a abertura do Estado à religião. 

 Para os autores da literatura jurídica dessa corrente, o interesse público no direito 

brasileiro não poderá ter conteúdo confessional e fechado. A colaboração existe desde que 

sejam os grupos confessionais trabalhando em prol do interesse público, que não poderá ser 

ajustado ao interesse das religiões (LEITE, 2014, p. 327). Existe ainda a proibição de que a 

colaboração inviabilize a própria liberdade de crença de terceiros (MENDES, 2011, p. 359). 

 Não há consenso sobre as razões para que o interesse público consiga interferir na 

neutralidade estatal. De um lado, identifica-se a razão na vedação à uma neutralidade total do 

Estado frente à religião. Essa postura equivaleria ao que se denomina laicismo estatal e 

representa um juízo de valor estatal negativo para com as manifestações religiosas (SARLET, 

MARINONI e MITIDIERO, 2012, p. 465; TAVARES, 2014, p. 490). A vedação a essa postura 

negativa está no reconhecimento pela Constituição Federal da religião como um bem a ser 

fomentado (MENDES, 2011, p. 360). Esse argumento não justificaria um tratamento de 

privilégios à religião, mas sim o seu fomento como bem jurídico protegido. 

 De outro lado, a justificativa para a presença do interesse público estaria na expansão 

do Estado de bem-estar sobre a sociedade civil. A atividade estatal, inoculando-se em searas da 

vida privada antes restritas, avança também sobre as atividades religiosas de pessoas e 

associações civis. A colaboração se instala na medida em que esses entes religiosos passam a 
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ser requisitados pelo Estado de bem-estar para consecução de fins públicos. Por isso, o 

relacionamento deve se orientar por meio de princípios constitucionais (WEINGARTNER 

NETO, 2007, p. 175). Aqui o argumento fala genericamente quando deveria haver bastante 

mais precisão. Os autores ignoram os múltiplos significados que a ideia de interesse público 

poderia ter, incluindo em potencial a própria destruição da religião. Não há nada que garanta 

de imediato a associação entre o avanço do Estado sobre várias esferas sociais e a sua 

colaboração com a estrutura social religiosa, embora o argumento da literatura não se atente a 

esse ponto. 

 

 

 III.2.2.2-) Segunda corrente: Separação com reconhecimento público 

 

 

 A segunda corrente sobre a organização estatal acarretada pela liberdade religiosa não 

nega a separação entre Estado e Igreja. Sua especificidade está em outros dois pontos. Primeiro, 

ele foi desenvolvido eminentemente por atores religiosos, seja através de documentos oficiais 

da Igreja Católica, seja através de textos jurídicos de seus membros clericais. Segundo, essa 

posição argumenta por um reconhecimento público especial para o catolicismo no direito 

brasileiro. O raciocínio leva inevitavelmente também a uma compreensão distinta da estrutura 

do próprio direito de liberdade religiosa individual. Pensar a possibilidade de um 

reconhecimento especial à Igreja Católica por parte do direito estatal é pensar um direito de 

liberdade religiosa com algumas particularidades. 

 Para entender o que isso significa, é preciso olhar para a doutrina católica sedimentada 

no documento final do Concílio Vaticano II. A concepção de liberdade religiosa encampada 

pela Igreja associa esse direito à proteção de coação religiosa. Estrutura-se como a garantia de 

livre escolha individual em matéria religiosa. Ao mesmo tempo, no entanto, a Igreja reafirma 

que existe um dever moral de qualquer pessoa em abraçar a verdade de cristo revelada. As 

pessoas são livres para escolher a própria religião, mas isso não as imuniza do dever de 

reconhecer a verdade do cristianismo. O direito de liberdade religiosa nada diz sobre a verdade 

da crença. A Igreja reconhece o direito individual de acreditar em uma crença falsa para o 

catolicismo. 

 Afinal, Cristo haveria dito que a aceitação da revelação divina deve ser voluntária. A 

autoridade competente para sancionar o erro da crença não é o Estado, mas sim Deus, em uma 

vida após a morte. No terreno secular, o Estado deve garantir a voluntariedade das escolhas 
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religiosas individuais. Existe uma diferença na doutrina católica pós-Vaticano II, portanto, entre 

obrigação e coação. A liberdade religiosa garante a liberdade de coação na opção de crença, 

mas não exime da obrigação moral de aceitar a verdade voluntariamente percebida. É uma 

obrigação moral que não pode ser sancionada pelo Estado humano. 

 Se o direito de liberdade religiosa não prejudica o valor de verdade da doutrina cristã, 

então há implicações para quais liberdades a Igreja enquanto organização detém. O seguinte 

trecho é esclarecedor: 

 

Entre as coisas que dizem respeito ao bem da Igreja, e mesmo ao bem da 

própria sociedade terrena, coisas que sempre e em toda a parte se devem 

manter e defender de qualquer atentado, sobressai particularmente que a 

Igreja goze de toda a liberdade que o seu encargo de salvar os homens 

requer. É uma liberdade sagrada com que o Filho de Deus dotou a Igreja, 

adquirida com o seu próprio sangue. E é de tal modo própria da Igreja, que 

agem contra a vontade de Deus quantos a impugnam. A liberdade da Igreja 

é um princípio fundamental nas suas relações com os poderes públicos e 

toda a ordem civil (Concílio Vaticano II, p. 13). 

 

 A dissociação entre e coação promovida pelo entendimento particular do direito de 

liberdade religiosa justifica que a Igreja Católica mantenha, em suas palavras, toda a liberdade 

necessária para concretizar o seu dever de revelar essa mesma verdade obrigatória ao mundo, 

em especial em suas relações para com os poderes estatais seculares. A estrutura de seus direitos 

se amplia dentro dessa concepção de liberdade religiosa para acomodar sua atividade 

evangelizadora, que não guarda limites aparentes além do impedimento à coação dos 

indivíduos. O direito de liberdade religiosa garante a proteção individual dentro dos limites da 

ordem pública, sem favorecimentos injustos a partes de um conflito. 

 Essa estruturação vai ter reflexo direto no modo pelo qual se concebe a regulação da 

religião católica no direito brasileiro. Como o valor de verdade da crença católica permanece 

inalterado, o argumento do clero brasileiro era pela separação entre Estado e Igreja 

concomitante ao reconhecimento público da verdade revelada pela Igreja (SCAMPINI, 1974, 

p. 374). Garante-se que cada um tenha direito de escolher a própria crença sem coação e de se 

associar para manifestar sua religiosidade (SCAMPINI, 1974, p. 424–4). Por outro lado, o 

reconhecimento público é necessário por imposição do valor de verdade da confissão católica. 

É uma estrutura do direito que desvincula a tolerância para com a crença alheia e o 

reconhecimento estatal de uma verdade religiosa. 

 O argumento prossegue para afirmar que a laicidade estatal seria uma organização 

contrária à religião (SCAMPINI, 1974, p. 385). Estado e Igreja, além do reconhecimento da 
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verdade revelada, compartilham um ponto de identidade: seus súditos. Uma vez que o Estado 

é um instrumento de consecução do bem comum dos seus cidadãos, a composição majoritária 

de um grupo religioso dentre os cidadãos impõe o dever ao Estado de cooperar para satisfazer 

as necessidades religiosas da nação. Os fins do Estado são diferentes dos fins da religião. Mas, 

dado que o Estado é um instrumento para que seus cidadãos atinjam seus fins particulares e 

dado que esses fins particulares são religiosos, logo é dever do Estado promover a religiosidade 

de cada um. Esse é o fundamento para que o Estado forneça um arranjo de facilidades à religião. 

 O Concílio Vaticano II muda a interpretação do que deve ser a relação entre Estado e 

Igreja. Não se fala mais em uma relação entre duas estruturas soberanas entre si, mas em uma 

interação menos formal entre fiel e cidadão. A Igreja redireciona o foco para justificar seus 

direitos. Ao invés de pretender dominar o aparato estatal pelas instituições, mira por baixo na 

legitimidade popular para que a religiosidade dos cidadãos force o Estado a tratar a Igreja de 

forma especial. São agora duas comunidades entrelaçadas no indivíduo em um diálogo de 

diferentes níveis. 

 As liberdades da Igreja encontram seu fundamento na necessidade de penetração do 

sentido cristão da vida nos cidadãos. Essas liberdades podem ser matizadas a depender do 

contexto de cada povo e do peso da religião em cada sociedade. Em grupos majoritariamente 

católicos, como a sociedade brasileira, a Igreja assume liberdades maiores para realizar a tarefa 

de salvação das almas dos cidadãos. Daí surge o dever estatal de apoio à religiosidade de seus 

membros (SCAMPINI, 1974, p. 237–9). Esse argumento não é usual na doutrina, mas sua 

exposição é importante por lidar com um tópico nada trivial. Afinal, o Estado deve de algum 

modo estabelecer uma relação especial com a religião majoritária da sociedade, somente porque 

essa religião é a majoritária? Essa corrente responde que sim. 

 Portanto, o reconhecimento especial público vem da necessidade de que o Estado 

reconheça o valor de verdade do catolicismo. O fato de que a maioria dos cidadãos professa a 

religião católica torna politicamente legítimo o reconhecimento, embora esteja garantida a 

ausência de coação por meio da liberdade religiosa. Não há afronta ao direito de liberdade 

religiosa individual porque não se trata de um reconhecimento religioso, mas sim político da 

crença da maioria dos cidadãos. Cada um permanece livre para crer no que quiser: o Estado não 

impõe uma crença com esse ato jurídico. O reconhecimento é jurídico-social, como atestado 

público do valor de verdade independente do direito particular e das liberdades de 

evangelização da população (SCAMPINI, 1974, p. 390). 
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 III.2.2.3-) Síntese 

 

 

 Ambas as correntes admitem alguém valor jurídico para a religião. De um lado, havia 

um argumento em prol de um reconhecimento jurídico expresso do valor de verdade de uma 

religião específica, ainda que pretensamente respeitoso das crenças individual divergentes. De 

outro, o argumento enfatizava o direito como garantidor de um espaço individual de crença, 

mas, ao mesmo tempo, fazia questão de ressaltar como a ausência de interferência estatal no 

plano individual não implicava que não pudesse haver aproximações entre Estado e grupos 

religiosos. Antes, concordava com a potencial colaboração entre Estado e estrutura religiosa 

sob determinados requisitos. O centro da discordância entre as duas vertentes parece estar no 

tipo e no grau de colaboração que o Estado poderia ter com a infraestrutura religiosa. 

 A parte do debate que exige o reconhecimento especial ao catolicismo deseja uma 

ligação estreita entre as estruturas. O mesmo argumento, no entanto, não defende que a Igreja 

absorva o Estado: permanece o dever de respeito às opções individuais de crença. O Estado se 

mantém desenraizado, mesmo com o reconhecimento, porque dono de uma linguagem e ação 

autônomas. O argumento principal para o reconhecimento não é em si a verdade da revelação 

católica, mas o fato de que os cidadãos em sua maioria acreditam nela. O cruzamento existente 

entre fiéis católicos e cidadãos é o fundamento para o reconhecimento legal do catolicismo. Se 

fosse a verdade religiosa que embasasse o argumento, então existiria não o dever de proteger a 

liberdade religiosa, mas a obrigação de catequizar a população. Portanto, é um argumento que 

se baseia na cultura católica do povo e não em critérios de verdade católicos. Estado e Igreja 

Católica têm que se aproximar porque é a vontade do povo, não a vontade de Deus. 

 A outra corrente usa de um argumento semelhante para chegar a uma conclusão 

diferente, mas não distante. A liberdade religiosa pode defender a liberdade de consciência ou 

a diversidade de pensamentos, mas o principal é que ela não significa um afastamento do Estado 

de estruturas religiosas da sociedade. O fato de que várias religiões são importantes para a 

sociedade implica que o Estado interaja com todas elas se necessário, desde que sejam esses 

grupos a se adequarem às exigências estatais e não o contrário. Quanto a essa condição, a análise 

jurisprudencial vai mostrar que ela não tem sustentação nas decisões dos tribunais. 

 Todos os autores concordam que impedir a colaboração entre eles significa hostilidade 

os grupos religiosos, porque isola o Estado dos atores com essas preferências. É uma má-

realização da própria liberdade religiosa, justamente porque ela não admite o prejuízo dos 
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cidadãos só por conta de suas preferências religiosas. Da mesma forma que o Estado não 

privilegia nenhum grupo, ele também não pode fechar as portas. 

 Assim, toma corpo o diagnóstico de que a liberdade religiosa funciona como 

justificativa no direito brasileiro para que Estado e grupos religiosos se aproximem. Os textos 

não questionam em momento alguma a existência de uma faculdade jurídica em crer ou não 

crer – e, principalmente, crer naquilo o indivíduo desejar. Essa opção individual existe e está 

protegida. Ao mesmo tempo, permite-se a cooperação entre Estado e atores religiosos sob 

determinadas condições. O mesmo direito que garante a opção individual religiosa também 

permite que haja uma sobreposição concreta entre Estado e membros religiosos da sociedade 

civil. Ainda não está claro, no entanto, em que sentido essa sobreposição poderá acontecer. Para 

que se possa esclarecer esse ponto, deve-se olhar como se articulam alguns casos em que se 

discute o conteúdo do direito de liberdade religiosa.  

 

 

III.2.3-) A interação concreta das perspectivas 

 

 

 A soma das perspectivas do ente privado e do Estado está na articulação abstrata do 

conteúdo da liberdade religiosa em alguns exemplos paradigmáticos da jurisprudência. Nesses 

julgados permanece a tendência de dar como certa a obrigação de proteção à expressão da fé, 

ao mesmo tempo em que se prioriza o esforço em ressignificar o que é a manifestação da crença 

que merece proteção. Aparece com clareza como a proibição de hostilidades contra religiões, a 

possibilidade de cooperação entre religião e Estado e o reconhecimento das crenças individuais 

pelo Estado trabalham juntas para mudar o espaço público de acordo com as necessidades da 

confissão religiosa. 

 Se ao final do capítulo ficar claro que são movimentos internos ao direito autônomo que 

vão abrir espaço às religiões na sociedade, estará limitada a visão presente em alguns autores 

do debate do capítulo anterior de que a secularização não mudou a forma como se resolvem 

conflitos políticos. Mostrar como esses conflitos são resolvidos dentro do direito evidencia uma 

série de conformações institucionais sobre o que pode e o que não pode ser feito que não 

estavam presentes nos momentos históricos anteriores, principalmente por causa do tipo de 

prática social que é o direito moderno. 

Também se limitará a visão de que não se pode afirmar que haja influência pública de 

sistemas religiosos em sociedades secularizadas. Algum tipo de secularização poderá haver, 
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desde que se consiga mostrar como há uma prática jurídica abstrata secular. Ambos os pontos 

serão retomados ao final do capítulo. 

 

 

 III.2.3.1-) Ensino confessional 

 

 

 A primeira disputa em que o argumento fica mais evidente é o oferecimento de ensino 

religioso pelo Estado. Toda a discussão parte da constatação que é dever do Estado oferecer 

algum tipo de ensino religioso: o problema está no modo de oferecimento e no conteúdo 

ensinado. De que modo o Estado deve cumprir a obrigação de oferecer ensino religioso? 

 Primeiro, existe um relativo consenso quanto a facultatividade da matrícula (MENDES, 

2011, p. 357; MORAES, 2008, p. 48; SEFERJAN, 2012, p. 118). Não seria lícito ao Estado 

obrigar que todos os alunos efetivamente fizessem as aulas, muito embora o seu oferecimento 

estivesse assegurado (MARTINS, 1995, p. 5). Afinal, trata-se de um Estado que não guarda em 

suas ações o sentido tanto do ateísmo quanto de qualquer confissão religiosa: o dever é oferecer 

para que quem cursar possa querer. 

 Segundo, o modo de oferecimento envolve também a contratação de professores para a 

disciplina. O problema é se afrontaria a “laicidade estatal” a contratação de professores pelo 

Estado para disciplinas religiosas. Os textos não oferecem uma resposta bem fundamentada 

nessa questão: há uma divisão sobre a licitude da contratação sem que se explore em mais 

profundidade o sentido da “laicidade” e sua relação com a relação de emprego (SEFERJAN, 

2012, p. 119; WEINGARTNER NETO, 2007, p. 263). 

 Terceiro, a disputa pelo conteúdo ensinado na disciplina parece ter consolidado um 

campo majoritário a favor de um conteúdo não-confessional, de forma a não se coagir o 

estudante no ambiente escolar (MOURA, 2015, p. 81–2; SEFERJAN, 2012, p. 121–2). A 

intenção seria ofertar um ensino que possibilite ao estudante dominar princípios fundamentais 

da fé e da comunidade religiosa. O ensino visaria a operacionalização do princípio da liberdade 

do aluno e não a fazer uma concessão às igrejas com a cessão de um espaço na grade curricular 

(WEINGARTNER NETO, 2007, p. 255). 

 No entanto, existe um argumento a favor do ensino confessional, que se baseia na 

influência da religião católica na cultura brasileira. Martins (1995, p. 18–24) defende um ensino 

católico de matrícula facultativa: o conteúdo representa o reconhecimento do catolicismo como 

a religião historicamente oficial do Estado brasileiro. É um argumento que se liga à defesa do 
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reconhecimento público da religião católica levantado por Scampini. O respeito do constituinte 

à liberdade de consciência e às outras religiões está na facultatividade do comparecimento às 

aulas, mas não na desvinculação do conteúdo ensinado com os preceitos da Igreja Católica. 

Portanto, o sentido do ensino religioso passaria a ser promover no aluno a cultura oficial do 

país, historicamente conformada pelo catolicismo. 

 A discussão sobre o ensino religioso é uma discussão sobre o quanto pode o Estado 

permitir um sentido religioso nas escolas de sua responsabilidade. Não se trata de um problema 

de licitude da presença de religiões em ambiente escolar e seu impacto na liberdade de 

consciência, porque debate não pode se desligar do artigo 210, §1º, da Constituição, que 

determina a existência de ensino religioso. Tenta-se harmonizar a liberdade religiosa com base 

no pressuposto de necessidade de florescimento da religiosidade individual. Daí, tem-se a 

imposição ao Estado do dever de fornecer em grade escolar uma disciplina que propicie esse 

desenvolvimento individual. 

 O problema, no entanto, passa a ser a coerência de um Estado que possa promover esse 

fomento ao mesmo tempo em que se prende oficialmente pela negação de privilégios a qualquer 

religião específica. A primeira solução na literatura é a disputa sobre a confessionalidade do 

ensino e o modo de contratação de professores: um argumento que não questiona a concepção 

de liberdade religiosa como florescimento público da religiosidade individual. A outra solução 

é ainda mais explícita em seus pressupostos, assumindo a necessidade de defesa e promoção de 

uma religiosidade católica oficial, em que pese o respeito pelas outras confissões na 

facultatividade da matrícula. 

 O STF se colocou nesse debate ao decidir a ADI 4.439,10 sedimentando por ora qual o 

resultado juridicamente correto. A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República 

(PGR) para pedir a interpretação conforme do art. 33, caput e §§1º e 2º da Lei nº 9.394/96 e do 

art. 11, §1º do Acordo Brasil-Santa Sé, de modo que o ensino religioso em escolas públicas não 

pudesse ter natureza confessional e que os professores não pudessem ser contratados na 

condição de representantes de confissões religiosas. Ao final, estabeleceu-se maioria de 6 

Ministros contra 5 pela improcedência do pedido, o que autoriza o oferecimento de ensino 

confessional de matrícula facultativa nas escolas públicas do país. O relator para o acórdão foi 

o Min. Alexandre de Moraes, vencido o relator original Min. Barroso. 

                                                 
10 O acórdão completo ainda não foi publicado, de modo que foi requisitado a cada gabinete dos ministros que nos 

enviasse o voto em separado. Os ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Rosa Weber se recusaram a divulgar 

os votos antes da publicação do acórdão. Portanto: (i) já que a maioria dos votos estavam disponíveis, é razoável 

extrapolar as conclusões para esses três faltantes; (ii) todas as citações dos votos estão com as páginas dos votos 

separados individualmente, porque não houve acesso à numeração do acórdão completo. 
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 Esse caso é fundamental para compreender como o conceito de secularização pode se 

ligar a um direito autônomo e não à religiosidade da sociedade civil ou à porosidade do Estado 

a atores religiosos. Fundamentalmente, a decisão mostra como é possível haver uma regulação 

jurídica autônoma que autorize a presença e a influência de códigos religiosos para muito além 

da privacidade familiar das pessoas. Coloca-se em evidência como os limites da secularização 

se identificam aos limites do direito positivo e prescindem de outros tipos de normas sociais 

que regulam a vida social. Analisam-se os votos a partir dos tipos de argumentos utilizados, 

contrapondo a corrente vencida com a vencedora em cada tipo.11 

 Ambas as correntes fundamentam a maior parte de seus votos em argumentos pós-

positivistas, que procuram significar os conceitos de laicidade e liberdade religiosa com alguma 

imputação teórica. O voto do min. Barroso tem como ponto central a significação de três 

dimensões da laicidade (p. 15): 

 

O primeiro conteúdo jurídico da laicidade refere-se à separação formal entre 

Estado e Igreja. Um Estado laico não pode identificar-se formalmente com 

qualquer religião ou doutrina religiosa. Esta autonomia entre ambos deve se 

manifestar nos planos institucional, pessoal e simbólico. Na dimensão 

institucional a laicidade veda qualquer arranjo político que conduza à 

fusão entre Estado e religião. Já na dimensão pessoal, impede-se que 

representantes de religião sejam admitidos enquanto tais como agentes 

públicos. Por fim, na dimensão simbólica, a separação formal impede que os 

símbolos adotados pelo Estado constituam símbolos de identificação de 

religiões. 

 

 Para o ministro, o ensino confessional ofende a dimensão institucional da laicidade, 

porque fere a separação formal entre Estado e Igreja. Ficaria inevitável nesse cenário “a 

identificação institucional entre o Estado, que oferece o espaço público da sala de aula durante 

o período letivo, e as confissões, que definem os conteúdos a serem transmitidos” (p. 15). Esse 

mesmo entendimento é compartilhado pelo min. Marco Aurélio, que enxerga na garantia do 

Estado laico um obstáculo a que “dogmas da fé determinem o conteúdo de atos estatais. 

Concepções morais religiosas, quer unânimes, quer majoritárias, quer minoritárias, não podem 

guiar as decisões do Estado, devendo ficar circunscritas à esfera privada” (p. 6). Segundo eles, 

uma aula de conteúdo confessional significaria fazer com que o Estado agisse de acordo com 

razões que lhe são vedadas, quais sejam, razões religiosas. A consequência direta desse tipo de 

ação estatal é a violação, para o min. Barroso, do direito de liberdade religiosa dos alunos, pois 

                                                 
11 Ver tipologia em: Dimoulis e Lunardi, 2014. 
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estaria criado um ambiente escolar incapaz de assegurar o direito daqueles que “professam 

crenças não representadas nas aulas”. 

 O voto do min. Celso de Mello deixa ainda mais claro como essa corrente entende que 

o Estado passaria a agir por critérios indevidos caso houvesse ensino confessional. A opção por 

uma fé seria questão estritamente privada, sobre a qual o Estado está proibido de se manifestar 

por ser laico, representando uma demarcação entre os domínios de atuação do poder civil e do 

poder religioso (p. 29): 

 

Nesse contexto, e considerado o delineamento constitucional da matéria em 

nosso sistema jurídico, impõe-se, como elemento viabilizador da liberdade 

religiosa, a separação institucional entre Estado e Igreja, a significar, portanto, 

que, no Estado laico, como o é o Estado brasileiro, haverá, sempre, uma 

clara e precisa demarcação de domínios próprios de atuação e de 

incidência do poder civil (ou secular) e do poder religioso (ou espiritual), 

de tal modo que a escolha, ou não, de uma fé religiosa revele-se questão de 

ordem estritamente privada, vedada, no ponto, qualquer interferência estatal, 

proibido, ainda, ao Estado o exercício de sua atividade com apoio em 

princípios teológicos, ou em razões de ordem confessional, ou, ainda, em 

artigos de fé (...). 
 

 A mesma laicidade que impõe essa separação, para o ministro, também dá origem ao 

dever de neutralidade axiológica, o que significa que o Estado não pode estabelecer ou 

subvencionar cultos religiosos, tampouco lhes embaraçar o exercício (p. 24). Tanto essa 

demarcação quanto a proibição de subvencionar cultos estariam violados caso houve ensino 

confessional. 

 Interessante notar que os ministros tomam por óbvio que a impossibilidade de que o 

Estado aja por critérios religiosos significa que o ensino não possa ser confessional. O min. 

Celso de Mello chega a dizer expressamente (pp. 32-3): 

 

O Estado não tem – nem pode ter – interesses confessionais. Ao Estado é 

indiferente o conteúdo das ideias religiosas que eventualmente venham a 

circular e a ser pregadas por qualquer grupo confessional, mesmo porque não 

é lícito ao Poder Público interditá-las ou censurá-las, sem incorrer, caso assim 

venha a agir, em inaceitável interferência em domínio naturalmente estranho 

às atividades estatais (...) O único critério a ser utilizado, portanto, na 

solução da controvérsia ora em exame é aquele que se fundamenta no 

texto da Constituição e das leis da República e que se revela informado 

por razões de ordem eminentemente social e de natureza pública. Note-

se, por necessário, que este Supremo Tribunal Federal deve sustentar o seu 

julgamento em razões eminentemente não religiosas, considerada a realidade 

de que o Estado brasileiro, fundado no pluralismo de ideias e apoiado em bases 

democráticas, qualifica-se como uma República essencialmente laica e não 

confessional. 
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 No entanto, é tão evidente assim que o critério jurídico dê à laicidade uma dimensão 

institucional no formato do min. Barroso? O ensino confessional realmente significa que o 

Estado passa a agir com base em critérios religiosos? É contra essas perguntas que se insurge a 

corrente vencedora, que foca boa parte de seus votos também em argumentos pós-positivistas 

para valorizar de outra forma a laicidade e a liberdade religiosa, em especial no voto do min. 

Alexandre de Moraes. 

 Para ele, o ensino religioso com conteúdo dos dogmas da fé é um direito subjetivo 

individual protegido pela liberdade de crença. O raciocínio vai da seguinte forma. O Estado 

apenas respeita a liberdade religiosa se respeitar absolutamente seus dogmas, crenças e liturgias. 

Não é preciso que haja concordância estatal com esses conteúdos, somente que o Estado não 

mutile os dogmas das crenças ou os unifique contraditoriamente para criar uma 

“pseudoneutralidade” no ensino religioso (p. 8). Desse modo, o respeito absoluto que é dever 

do Estado impõe que o ensino religioso seja uma disciplina única em termos de conteúdo e 

método no currículo escolar (p. 5-6). Não existe neutralidade possível no ensino religioso: ele 

deve seguir em tudo os dogmas da fé que ensina, de tal modo que a liberdade religiosa dos 

alunos não seja ofendida. Em contrapartida, a laicidade estatal está garantida na facultatividade 

da matrícula: ninguém está obrigado a cursar a disciplina, mas aquele que quiser cursá-la tem 

o direito de assistir a uma disciplina de acordo com a pregação da sua fé. 

 Esse entendimento está baseado em sua própria concepção de liberdade religiosa, 

compreendida enquanto possibilidade de manifestação total dos dogmas de uma crença. O min. 

Dias Toffoli admite inclusive que a laicidade obriga o Estado a se abster do favorecimento a 

corporações religiosas, mas a liberdade religiosa imporia o dever de prestação positiva para a 

sua proteção, como o ensino religioso confessional (p. 5). Ele afirma que o Estado não estaria 

ali tomando decisões com base em critérios religiosos: suas decisões se dão com base em uma 

concepção de neutralidade laica que encontra ressalvas na própria Constituição (p. 2-3 e 7): 

 

(...) a laicidade estatal adotada no Brasil - consoante o dispositivo 

constitucional citado -, estabelecendo-se que se trata, em linhas gerais, do 

princípio segundo o qual o Estado está dissociado da igreja e não orienta a 

tomada de decisões por dogmas e preceitos religiosos. Também já se falou, 

nesta Casa, que laicidade não se confunde com laicismo e que o Estado 

brasileiro não é inimigo da fé, tampouco rejeita o sentimento religioso que 

permeia a sociedade brasileira. Prova disso são as inúmeras previsões 

constantes da Constituição Federal que têm por escopo garantir a liberdade 

de crença e de religião. Pois bem, a separação entre o Estado Brasileiro e 

a Igreja não é uma separação absoluta. A neutralidade diante das 
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religiões que a laicidade estatal impõe encontra ressalvas em razão de 

preceitos constantes da própria Constituição Federal. 

 

 É o significado jurídico da Constituição que autoriza a confessionalidade do ensino. E 

nesse ponto o min. Edson Fachin é instrutivo em seu voto. Ele recusa que a Constituição 

determine que a religião fique restrita à consciência individual (p. 8-9): 

 

Não está a Constituição exigindo que a religião fique restrita à 

consciência. Não são, pois, os motivos, religiosos ou não, que são limitados 

por ela, mas a sua invocação, isto é, fundamentar-se a recusa da obrigação em 

argumentos exclusivamente religiosos. A barreira não é a do espaço público, 

mas é institucional. Noutras palavras, as instituições democráticas formam um 

filtro que obstam que razões religiosas sejam utilizadas como fonte de 

justificação de práticas públicas (...). Não se trata, assim, de identificar 

quais argumentos de origem religiosa são ou não racionais, mas 

simplesmente reconhecer que a pretensão de validade de justificações 

públicas não é compatível com dogmas. 

 

 Os motivos religiosos individuais não são limitados pelo direito. O que o direito limita 

é a fundamentação pública do agir, cujo conteúdo deve estar de acordo com as regras jurídicas. 

Ao Estado, portanto, é facultado oferecer ensino confessional, respeitando as motivações 

individuais dos alunos, desde que o faça por razões jurídicas. Ressignificar a laicidade com 

ressalvas da própria Constituição e interpretar liberdade religiosa como respeito absoluto aos 

dogmas da fé é parte da leitura jurídica dessa corrente à previsão do ensino religioso. 

 Junto com a imputação teórica, ambas as correntes procuram entender suas concepções 

de laicidade e liberdade religiosa sistematicamente junto a outros artigos da Constituição. O 

min. Barroso (p. 14) conjuga o art. 19, I, art. 210, §1º e 5º, VI para concluir que a própria 

presença do ensino religioso já é uma exceção legal ao princípio da laicidade em sua dimensão 

institucional, de modo que o intérprete deve se orientar de modo restritivo e não criar mais 

exceções além das já previstas na norma originária. Por sua vez, o min. Marco Aurélio (p. 6-7) 

associa o art. 210, §1º ao art. 19, I para mostrar como um ensino religioso que respeite a norma 

da laicidade obriga o Estado a não ingerir na religiosidade de cada indivíduo e, portanto, a não 

oferecer um ensino confessional a estudantes que não compartilhem a orientação religiosa 

ensinada. 

 A corrente vencedora não fica atrás no uso de argumentos sistemáticos. O min. 

Alexandre de Moraes (pp. 9-11) associa o art. 210, §1º ao art. 5º, VII para argumentar que a 

disposição constitucional queria utilizar a estrutura física das escolas públicas para “assegurar 

a livre disseminação de crenças e ideais de natureza religiosa”, da mesma maneira que hospitais 
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e presídios já o são. Mais o que isso, o ministro argumenta que não faz sentido a Constituição 

prever matrícula facultativa em ensino religioso caso não seja para se ensinar os dogmas da fé, 

inclusive porque há outros cursos em que esse tipo de enfoque é utilizado e para os quais não 

se prevê a dispensa de comparecimento, como no próprio direito. 

 O min. Dias Toffoli vai mais longe (p. 7 e 13): 

 

Esclarecidas essas premissas, entendo ser necessário estabelecer o próprio 

sentido e o alcance dos parâmetros normativos constitucionais, entendendo-

os como pertencentes a um sistema normativo uno, sob pena de admitirmos a 

existência de uma antinomia não apenas aparente, mas real, entre dispositivos 

constitucionais. A laicidade estatal prevista no art. 19, inciso I, da 

Constituição Federal não pode, assim, ser interpretada separadamente 

das citadas ressalvas constitucionais à separação entre Estado e Igreja e 

da proteção constitucional da liberdade de crença no sentido amplo 

mencionado (...) Inclusive, é nesse sentido que caminha a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, aqui questionada, a qual expressamente prevê a 

participação da sociedade civil na fixação dos conteúdos do ensino religioso 

(“Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes 

denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso” 

- art. 33, § 2º, Lei nº 9.394/96). Essa previsão legal privilegia, ainda, a 

descentralização do sistema de ensino, prevista na Constituição Federal (“Art. 

211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino”), pois permite que cada 

sistema, local ou regional, adote o conteúdo que melhor atenda à comunidade 

à qual pertence a escola. Densifica, ademais, o princípio da gestão democrática 

do ensino, pois permite o envolvimento da sociedade na condução da 

educação (“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: (…) VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei”) 

 

 Para ele, o conteúdo do ensino religioso é um assunto de gestão democrática nas 

comunidades locais, que podem incluir a fixação de conteúdo confessional. O min. Edson 

Fachin compartilha do mesmo entendimento e ressalta que o Estado tem a liberdade de deliberar 

sobre o conteúdo do ensino, desde que a facultatividade de matrícula esteja assegurada caso se 

decida pelo ensino confessional (p. 11). O min. Lewandowski chega a concluir até mesmo que 

existe uma “confessionalidade que permeia a Carta Política brasileira” (p. 6), porque existe essa 

confluência de normas criam pontos de contato entre o Estado e a religião. 

 No uso de argumentos pela intenção legislativa é onde se encontra a maior disparidade 

entre as duas correntes. Da corrente vencida, apenas os ministros Barroso e Celso de Mello 

lançam mão desse tipo de argumento: o primeiro afirma que a intenção do legislador na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação era proibir o proselitismo e a doutrinação, de modo a respeita a 

laicidade estatal (p. 13); o segundo apenas descarta que a intenção do legislador seja relevante 

para decidir o que objetivamente a lei requer (p. 36). 
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 Já por parte dos vencedores esse tipo é bastante mais utilizado. O min. Alexandre de 

Moraes reconstrói todo o processo constituinte do ensino religioso (pp. 15-6): 

 

Essa proposta de emenda PE-4, de iniciativa popular, indicava a supressão 

desse caráter não confessional do ensino e foi objeto de discussão na 10ª e na 

15ª Reuniões Ordinárias da Comissão de Sistematização, em 23/7 e 1/9/1987 

(Diário da Assembleia Nacional Constituinte, edições de 22/8/1987, 

Suplemento 132, pp. 247/252, de 27/1/1988, Suplemento B, pp. 476/479). 

Após debates e votações, os constituintes rejeitaram: (a) o ensino religioso não 

confessional, sem distinção de credo, contida com todas as letras no 

Substitutivo 1; (b) a previsão de que essa disciplina seria “garantida pelo 

Estado”; substituindo pela consagração de sua facultatividade, em virtude de 

ser ministrado de acordo com a crença do optante (ensino confessional).As 

exclusões foram mantidas em todas as fases seguintes (Projeto A, 24/11/1987; 

Projeto B, 5/7/1988; Projeto C, 15/9/1988; e Projeto D, 21/9/1988, este na 

Comissão de Redação Final) e, em conclusão, foi divulgado em 18/9/1987 o 

Substitutivo 2 da Comissão de Sistematização, cujo § 2º do art. 236 trazia a 

redação que hoje vigora no texto constitucional. Manteve-se, portanto, a 

tradição constitucional brasileira de ensino religioso ministrado de 

acordo com a confissão religiosa do aluno, que, voluntariamente, se 

inscrever para a disciplina, respeitando-se dessa maneira a plena 

liberdade religiosa e não permitindo ao Estado escolher o conteúdo da 

matéria, em desrespeito as várias crenças existentes. 

 

 A sequência de alterações deixaria claro que o constituinte deseja o ensino confessional, 

de forma que o STF não poderia substituir o legislador originário e substituir o ensino religioso 

facultativo pelo ensino de “filosofia, história ou ciência das religiões” (p. 21), conclusão que é 

compartilhada ipsis literis pelo min. Lewandowski (p. 14). Também o min. Dias Toffoli remete 

ao modelo histórico de ensino religioso para mostrar como o constituinte quis autorizar 

“expressa e conscientemente” a continuidade do modelo confessional. Os ministros vencidos, 

por sua vez, não procuram argumentar porquê a vontade do constituinte não deveria ser levada 

em consideração. 

 Ambas as correntes usam brevemente argumentos teleológicos fundados na realidade 

social. Tanto o min. Marco Aurélio (p. 8) quanto o min. Barroso (p. 16) argumentam que o 

Judiciário não pode descuidar dos efeitos das suas decisões sobre a realidade social. Os dois 

argumentam que a autorização ao ensino religioso viria em um contexto de graves deficiências 

educacionais dentro do qual as escolas não conseguiriam atender a grande diversidade religiosa 

presente na população brasileira. Esse quadro levaria a que se privilegiasse as religiões 

majoritárias e se discriminasse os estudantes que professam crenças minoritárias. A corrente 

vencedora desconsidera essa precaução para afirmar um argumento tipicamente majoritário. Os 

ministros Alexandre de Moraes (p. 3) e Lewandowski (p. 9) argumentam que 92% declararam 
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ter uma religião e que, portanto, não autorizar o ensino confessional é violar um direito da 

maioria da população. O min. Dias Toffoli segue na mesma linha e acrescenta que as 

preocupações com as dificuldades de implementação não podem ser justificativas para que o 

ensino não possa ser confessional, caso em que o direito dos 8% sem crença subjugaria o direito 

dos outros 92% da população. 

 Por fim, mas não menos importante, é muito interessante notar que as duas correntes 

não privilegiam argumentos baseados na literalidade do texto constitucional. Nenhum 

argumento do tipo pode ser encontrado na correte vencida. A corrente vencedora, no entanto, 

baseia um dos seus pontos principais nesse argumento, como diz o min. Toffoli (p. 9): 

 

A própria Constituição Federal trouxe a solução para a composição desse 

aparente conflito: a facultatividade do ensino religioso, expressamente 

prevista no § 1º do art. 210 do texto constitucional. O ensino pode, portanto, 

ser religioso na modalidade confessional e a facultatividade existe exatamente 

para resguardar a individualidade da pessoa e sua liberdade de crença. Ou seja, 

o art. 210, § 1º, da Constituição Federal, ao prever a oferta do ensino religioso 

na forma facultativa, resguarda, de um lado, o desejo dos que queiram se 

aprofundar numa determinada fé e, de outro, o desejo dos que não querem se 

sujeitar a determinados dogmas e preceitos. 
 

 A literalidade do texto constitucional traz a solução para o conflito aparente entre ensino 

confessional e laicidade: a facultatividade da matrícula. Esse ponto em momento algum é 

rebatido expressamente pelos ministros vencidos, que parecem convencidos da obviedade da 

insuficiência da matrícula facultativa como justificativa. 

 Retomando o ponto inicial da exposição dos votos: os argumentos que os ministros 

vencedores trazem não são obviamente não-jurídicos. Em que pese qualquer crítica que se possa 

fazer à decisão, não se pode dizer que os ministros não tinham razões jurídicas para autorizar o 

ensino confessional. A própria literalidade do texto constitucional parecia estar ao lado da 

autorização, ponto que nenhum dos outros ministros procurou atacar. O que essa decisão mais 

deixa evidente é como é factível a um direito autônomo em suas razões autorizar a infiltração 

de uma linguagem religiosa em outros pontos da sociedade e mesmo dentro da estrutura estatal. 

 A linguagem religiosa só pode existir nesse local se o direito autorizar e enquanto o 

direito autorizar. Outros resultados teriam sido possíveis a depender de outros entendimentos 

que se encampasse sobre o que é a liberdade religiosa dos estudantes e sobre se, no limite, uma 

determinada concepção de neutralidade estatal não deveria ser priorizada sobre a liberdade 

religiosa. No caso, tratou-se de uma concepção de liberdade religiosa que impõe um respeito 

absoluto aos dogmas da fé individual, somada a uma concepção de laicidade mitigada para 
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permitir vários pontos de contato entre Estado e organizações religiosas. Fica reforçado o 

argumento do capítulo de que o direito de liberdade religiosa funciona como um modo secular 

de impor ao Estado um dever de prestação ativa em consonância com os interesses de grupos 

religiosos. 

 

 

 III.2.3.2-) Assistência religiosa 

 

 

 A segunda disputa, assim como o ensino religioso, é secular na concepção de Pierucci 

e lida com a prestação de assistência religiosa. Em verdade, não se trata de uma discussão sobre 

a sua constitucionalidade, visto que há previsão já constitucional a esse respeito. O debate é 

sobre como harmonizar essa previsão constitucional com o valor da laicidade. A coerência entre 

valores se garante através da concepção de liberdade religiosa como o direito a uma 

manifestação plena da crença individual.12 A pessoa em restrição de liberdade ainda tem direito 

a expressar absolutamente sua fé e impõe ao Estado o dever de lhe prestar assistência religiosa. 

Não é um desrespeito à laicidade, porque o Estado tem a obrigação de garantir que haja a 

assistência em qualquer denominação. Não são agentes do Estado que fazem a prestação e 

tampouco o Estado escolhe as crenças permitidas. 

 Em comum, vários autores afirmam que a prestação é, antes de tudo, um direito de 

liberdade religiosa de quem se encontra internado em um estabelecimento coletivo. Não existe 

uma obrigação em se receber a prestação, mas um direito de a exigir para qualquer confissão, 

ao que corresponde uma obrigação estatal de disponibiliza-la. No limite, o direito, no art. 5, 

VII, da Constituição, exige que o Estado garanta a prestação, mas não que ele próprio a preste, 

assegurando a imparcialidade da atividade estatal (MENDES, 2011, p. 358; SEFERJAN, 2012, 

p. 73). 

 Apenas um suposto ateísmo do Estado brasileiro impediria a existência dessa obrigação 

(MORAES, 2008, p. 49). O direito subjetivo do internado não afronta por si só a laicidade 

estatal: trata-se, antes de tudo, da manutenção no presos dos direitos inerentes à pessoa humana, 

que garantem a obrigação estatal de disponibilização da assistência religiosa (SEFERJAN, 

2012, p. 71–2). Portanto, é novamente a abstenção estatal em matéria religiosa a causa de 

violação da liberdade religiosa individual. Mais uma vez, o sentido da liberdade religiosa 

                                                 
12 “Absoluto” e “pleno” têm aqui o mesmo significado. 
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garante a presença do Estado em assuntos religiosos em oposição a um Estado cuja abstenção 

implica uma negação e perseguição da religião na prática social. Seria possível argumentar que 

se trata de uma má-realização da liberdade religiosa, mas não que a articulação de direitos não 

é secular. 

 

 

 III.2.3.3-) Símbolos em espaços públicos 

 

 

 A terceira controvérsia semelhante é sobre a presença de símbolos religiosos em espaços 

públicos. O problema é a licitude da manutenção de crucifixos ou símbolos religiosos em 

espaços do Judiciário, que se inicia com uma provocação do Ministério Público pedindo a sua 

remoção. O argumento sustenta que a ampla visibilidade e o caráter de atendimento ao público 

do local fazem com que se trate não de mera decoração, mas predisposição oficial à religião 

que os símbolos representam e discriminação contra as outras religiões. O Estado, dessa forma, 

coage aqueles que não professam a fé representada a se conformarem à maioria (MOURA, 

2015, p. 100–2 e 106-7). 

 Existe um argumento dogmático mais detalhado que acompanha as pretensões do 

Ministério Público. Sustenta que a laicidade é a garantia institucional da liberdade religiosa e, 

portanto, do tratamento igualitário entre membros de diferentes confissões pelo Estado. A 

liberdade religiosa protegeria tanto as religiões de intervenções estatais quanto o Estado de 

intervenções religiosas. Nessa linha, existe a necessidade de uma separação também simbólica 

entre Estado e Igreja (SARMENTO, 2010, p. 163–5). Tratam-se de concepções de laicidade e 

liberdade religiosa distintas das que prevaleceram no ensino religioso e na assistência religiosa. 

 Ao final, no entanto, existirá uma continuidade entre os conflitos. A mesma concepção 

de liberdade religiosa reaparece na descrição doutrinária do que são os símbolos. Existe uma 

parcela dos textos que, embora sustente a necessidade de neutralidade estatal e garantia da 

liberdade individual, tenta acomodar juridicamente a decisão estatal pela manutenção dos 

símbolos com a sua identificação em um símbolo de concórdia (SEFERJAN, 2012, p. 85). 

 Essa reidentificação passa pelo estresse da importância em se manter a tolerância nas 

práticas estatais. Existiria uma distinção prévia entre Estado “secular” e Estado religioso: o 

primeiro proibiria qualquer disposição pública de símbolos religiosos. O Brasil deveria ser 

caracterizado como um Estado religioso tolerante, uma vez que a religiosidade oficial da 

estrutura estatal, substanciada na exposição dos crucifixos, não implica necessariamente a 
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violação da tolerância para com religiões outras que não a oficial. A afirmação de que os 

símbolos atacam a religião de terceiros depende antes da agressividade do símbolo do que de 

sua mera presença pública (SEFERJAN, 2012, p. 97-8). 

 Caso a mera proibição da presença fosse justificativa para a retirada dos símbolos, 

caracterizar-se-ia o Estado brasileiro como ateu. Assim não sendo, “o Estado pode conviver 

com símbolos religiosos que denotem significado religioso de parcela da população” 

(MENDES, 2011, p. 360–1). A liberdade religiosa, portanto, não justifica a demanda de 

exclusão dos símbolos, pela caracterização aí implicada do Estado brasileiro como adepto do 

ateísmo. Não há afronta à liberdade religiosa individual com a exibição simbólica: ao contrário, 

é a sua proibição que afronta a liberdade religiosa daqueles que professam a fé dos símbolos. 

 No julgamento do Pedido de Providências nº 1344 e apensos, o CNJ decidiu pela 

manutenção dos símbolos em divergência aberta pelo Conselheiro Oscar Argollo. Para ele, os 

símbolos representam respeito à tradição e aos costumes do povo brasileiro, “garantindo 

interesses individuais culturalmente solidificados e amparados na ordem constitucional” (p. 3). 

Não existe violação do interesse público porque ninguém está obrigado a seguir a crença 

representada nos símbolos; ao contrário, o Estado garante a todos a plena liberdade de crer ou 

não crer. A tradição representa o respeito a interesses individuais dos crentes que estão inseridos 

na cultura nacional. Já que esse respeito não viola o interesse coletivo, não há razão para não 

fazer valer o costume (p. 5): 

 

Assim é que, o indivíduo, no Estado laico, tem absoluta autonomia, ou seja: 

pode ser ateu, agnóstico, ou optar por uma religião, ou não. Há, portanto, plena 

autonomia privada, cabendo ao Estado proibir a coação: a chamada imunidade 

de coação. Estado não tem o direito de se imiscuir nos costumes e tradições 

reconhecidos moralmente pela sociedade. Portanto, se costume é a palavra 

chave para a compreensão dos conceitos de ética e moral, a tradição se insere 

no mesmo contexto, uma vez que deve ser vista como um conjunto de padrões 

de comportamentos socialmente condicionados e permitidos. E não podemos 

ignorar a manifestação cultural da religião nas tradições brasileiras, que hoje 

não representa qualquer submissão ao Poder clerical. 

 

 A manutenção dos símbolos não significa qualquer coação na visão do Conselheiro. Ao 

contrário, significa o respeito aos interesses de parcela da população que foram incorporados 

no texto jurídico em função da sua tradição. Em nada influenciam nos direitos e interesses da 

população que não crê nas representações dos símbolos. Aqui, reinsere-se a concepção de 

liberdade religiosa dos outros conflitos. 

 Da mesma maneira que a liberdade religiosa protege os símbolos católicos expostos, ela 

protegeria símbolos de qualquer outra religião. Excluir qualquer um deles significaria que a 
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prática jurídica não obedece ao sentido de plena manifestação da crença que o direito de 

liberdade religiosa carrega. Faria mais sentido nessa concepção obrigar o Estado a expor 

símbolos de várias religiões em instituições públicas do que obrigar à sua retirada. Em qualquer 

caso, não se pode dizer que a presença desses símbolos religiosos signifique uma secularização 

inacabada ou em regressão, sem antes ressalvar em que sentido se fala de secularização. Isso 

porque, dentro de uma concepção plausível de secularização como desenraizamento jurídico, 

esse caso não é um problema de falta de separação entre direito e religião, mas de como se 

articulam conceitos internos ao direito. 

 

 

 III.2.3.4-) Imunidade tributária de templos 

 

 

 A quarta controvérsia relevante é sobre as razões para a imunidade tributária a templos 

de qualquer culto (art. 150, IV, b da Constituição Federal). Semelhante à assistência religiosa, 

aqui a disputa é pela coerência dos valores jurídicos previstos na mesma Constituição. A 

imunidade prontamente se justifica como prevenção ao embaraço estatal a qualquer atividade 

religiosa, por isso abrangendo todos os tipos de tributos. Por isso, é necessário que a instituição 

comprove sentido religioso da prática, a fim de evitar que a imunidade se estenda a seitas sem 

conteúdo religioso (MENDES, 2011, p. 357). Esse motivo não explica, no entanto, por que a 

proteção da atividade religiosa tem que ser via imunidade tributária. 

 Por exemplo, uma tributação módica sobre as igrejas e os cultos dificilmente significaria 

um obstáculo à expressão da fé, por exemplo. A escolha institucional de imunizar os templos 

confessionais só faz sentido se a liberdade religiosa for pensada em conjunto com o princípio 

da capacidade contributiva. Só é objeto de imunidade tributária o que não gera capacidade 

contributiva. O direito enxerga os templos, portanto, como localizados fora do domínio 

econômico e a imunidade respeita a ausência de capacidade contributiva. Os locais de culto são 

considerados em um sentido específico de serviço público: serviço como homenagem a uma 

divindade e público não como titularizado pelo Estado, mas como de toda a sociedade. Se se 

tratasse apenas da proteção à liberdade religiosa, então o princípio da proibição do confisco 

bastaria para tornar injustificada a imunidade (SCHOUERI, 2014, p. 446-7). 

 A imunidade, no limite, respeita o princípio da livre concorrência econômica. Isso 

significa que não pode haver imunidade que gere um desequilíbrio na concorrência entre 

agentes econômicos. Só pode ser imune quem não gera capacidade contributiva e, 
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consequentemente, está fora do mercado. Se a entidade religiosa passa a utilizar o local de culto 

para fornecer serviços a terceiros em regime de concorrência, então não pode haver imunidade 

(SCHOUERI, 2014, p. 453–4). 

 O STF concordou com essa interpretação no julgamento do Recurso Extraordinário 

325.822/SP, em que o min. Gilmar Mendes foi relator para o acórdão. Em sua visão, o art. 150, 

§4º estende imunidade aos templos, rendas e serviços religiosos por conta de sua finalidade 

própria. É o fato de que eles se emprestam a uma prática de sentido religioso o motivo pelo qual 

a Constituição lhes confere imunidade. Eles não são fatos econômicos tributáveis e, portanto, 

não geram capacidade contributiva, porque seu sentido é religioso. 

 Novamente, tributar essa atividade significaria uma restrição indevida a plena 

manifestação de sua liberdade religiosa. Seria uma imposição incoerente com o próprio sentido 

da prática religiosa, que não busca a geração de riqueza tributável. A especialidade no 

tratamento da religião, como nos outros casos, não está fundamentada no próprio sentido 

religioso, mas nas repercussões de outras ordens que esse sentido possui. Aqui, não faz sentido 

tributar porque é economicamente inviável e não porque assim manda o propósito da confissão 

religiosa. Se qualquer secularização fosse uma falsidade, falar-se-ia de uma imunidade baseada 

no valor de verdade dos dogmas da fé monopolista. Enquanto isso, fala-se de uma imunidade a 

qualquer templo de culto, conquanto não gerem riquezas alheias a sua função. 

 

 

III.3) Conclusões parciais 

 

 

 Existem duas conclusões importantes para esse capítulo. A primeira diz respeito à 

função do direito de liberdade religiosa. A segunda remete às consequências para o debate sobre 

secularização. De fato, a liberdade religiosa não tem aqui só a função de garantir a opção 

privada por uma fé em um mercado plural de confissões religiosas. Não decorre, no entanto, 

que as conclusões sobre a inadequação ou a multiplicidade de secularizações possam ser 

mantidas da maneira como foram formuladas. 

 

 

III.3.1-) A leitura da liberdade religiosa 
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 A análise da literatura e da jurisprudência afirma que é possível ter a presença pública 

do discurso religioso autorizada por um direito autônomo. A liberdade religiosa funcionou para 

dar licitude a regulações jurídicas específicas para grupos religiosos, de forma que partes da 

sociedade tivessem que se adequar às suas necessidades de fé. É um erro pressupor que, quando 

se fala em liberdade religiosa, trata-se apenas de garantia à possibilidade de escolha da crença 

individual. Falar de liberdade religiosa significa também falar das condições para o exercício 

da crença e do contexto no qual ela se insere. 

 Os casos paradigmáticos deixam esse aspecto mais claro. Eles foram quatro: licitude de 

ensino religioso confessional, licitude da ostentação de símbolos religiosos em locais públicos, 

licitude do oferecimento de assistência religiosa e concessão de imunidade tributária a templos 

e serviços religiosos. Por que o ensino público pode oferecer uma disciplina confessional? 

Porque os alunos que creem devem ter sua liberdade religiosa respeitada em sua plena 

manifestação. E os outros alunos? A matrícula facultativa garante que não haja coerção à 

nenhuma fé. Porque o Estado pode ostentar símbolos de uma única religião em seus espaços? 

Porque são símbolos da cultura do povo e representam a liberdade da maioria da população. 

Não afrontam a liberdade religiosa dos membros de outras confissões porque não há neles nada 

que obrigue à crença representada. Por que a assistência religiosa é prevista na Constituição? 

Porque os indivíduos em restrição de liberdade também possuem direito à plena expressão de 

suas crenças. E, por fim, por que templos e serviços religiosos são imunes a tributos? Porque 

sua finalidade não é econômica e, portanto, tributa-los seria embaraçar a atividade religiosa. 

 Cada um deles implica o destacamento de parte da sociedade em função de sua 

religiosidade e a imposição de uma regulação jurídica especial. Em todos eles, agentes 

religiosos extrapolam as fronteiras do que se entende por família e buscam reformar outras 

partes da sociedade. Por exemplo, a grade curricular é a mesma em todo o território nacional, 

mas grupos religiosos têm o direito de oferecer uma disciplina personalizada com base nos 

dogmas da sua fé aos alunos que desejarem. Eles conseguem dentro do próprio direito autorizar 

uma situação jurídica ad hoc a depender da escolha individual do estudante. Percebe-se como 

o elemento de opção pela crença se mantém inalterado: quem escolhe por uma crença tem 

direito não apenas a crer, mas também a moldar algumas de suas situações jurídicas por causa 

de sua liberdade em crer. O estudante não é mais um estudante com uma crença; ele é um 

estudante que tem direito a escolher sua crença e a ser ensinado em parte conforme os dogmas 

da sua crença. O direito existe porque é o propósito da liberdade religiosa e não porque assim 

é a vontade divina. 
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 É verdade que uma postura crítica poderia destacar que se trata da imposição de uma 

crença específica a pessoas que não a confessam, por exemplo às pessoas que não professam a 

fé católica e se veem diante de símbolos católicos em tribunais. Nesse sentido, algum conceito 

de secularização poderia ser usado para afirmar que ela não existe na sociedade brasileira. 

Todavia deve ser notado que essa imposição não vem de uma predominância de critérios 

normativos religiosos sobre a ação dos indivíduos e das instituições. Ela decorre da articulação 

de critérios jurídicos autônomos que poderiam receber uma leitura completamente diferente. 

 São dois os argumentos que justificam essa imputação de sentido ao direito de liberdade 

religiosa. Primeiro, a justificativa está em uma concepção da liberdade de pensamento. Os 

autores ora falam em liberdade de consciência, ora em liberdade e diversidade de pensamento. 

Para fins do argumento, ambos funcionam da mesma maneira: as pessoas têm liberdade 

religiosa porque lhes é protegida a liberdade de pensar o que quiserem. Pode ser que o valor 

resida na liberdade em si ou na diversidade de pensamento daí resultante, mas não importa 

agora. O sentido mais óbvio do direito está resguardado, na medida em que as pessoas são livres 

para transitar entre confissões. Acresce-se a ele, no entanto, uma noção do que é expressar o 

pensamento. As pessoas têm liberdade de pensamento e, por isso, têm liberdade para comunicar 

seus pensamentos. Em matéria religiosa especialmente, o Estado não pode tolher essa 

comunicação sob risco de ser hostil a um valor individual. 

 Dessa maneira, não só a pessoa tem o direito de crer e comunicar sua crença, mas 

também tem a garantia de não receber hostilidade estatal contra a sua fé. A agência do Estado 

deve ser tal que a neutralidade e imparcialidade não configurem “ateísmo”, entendido aqui 

como perseguição contra instituições religiosas. Nesse ponto reside a chave para entender a 

concepção do que é a comunicação religiosa permitida. Tanto os julgamentos quanto os textos 

definem um dever estatal de respeito à manifestação plena da fé individual. A ideia de 

manifestação plena passa a ser o conteúdo do direito de liberdade religiosa: o seu sentido não é 

só a liberdade de optar e professar a crença, e sim de professa-la plenamente. Assim, a regulação 

estatal se amarra de forma que manifestações públicas de religiosidade passam a ser permitidas, 

porque incluídas na noção de que são partes da expressão absoluta da fé, muito além dos 

aspectos restritos ao âmbito familiar. Nisso se incluem o ensino confessional, a assistência 

religiosa em presídios e hospitais, a imunidade tributária a templos e serviços religiosos e na 

discussão doutrinária sobre os símbolos religiosos. Limitar a expressão da religião às esferas 



92 

 

estritamente particulares dos cidadãos significa violar o valor jurídico da liberdade de 

manifestar todos os aspectos da sua religião.13 

 Um segundo argumento está na valorização de uma “cultura” tradicional da sociedade. 

Ele sustenta que o catolicismo pode ter alguma precedência na regulação jurídica sobre outras 

confissões.14 É o caso, por exemplo, da ostentação de símbolos católicos, cuja licitude foi 

reconhecida no CNJ por conta do respeito à tradição e aos costumes do povo. Assim também 

se fundamenta o argumento de que o catolicismo deveria ter seu valor de verdade reconhecido 

na ordem jurídica. A justificativa está tanto na união pretérita do Estado brasileiro com Igreja 

Católica quanto na ainda hoje maioria da população católica. O catolicismo poderia obter para 

si excepcionalidades jurídicas proibidas a outras confissões em respeito à história do Estado e 

às crenças da maior parte dos cidadãos. De qualquer maneira, esse argumento parece subsidiário 

por dois motivos. Um, apenas Scampini faz uso explícito e exclusivo desse argumento. Dois, 

existem outros argumentos para defender a ostentação dos símbolos religiosos, alinhados à 

concepção de manifestação plena da crença. 

 Em nenhum momento se questionou a faculdade individual de crer ou não crer em 

qualquer religião. O sentido da liberdade religiosa permanece como a liberdade de crer, descrer 

e transitar entre confissões. Existe, na verdade, um acréscimo de sentido para que a concepção 

de crença e expressão da crença seja potencializada em várias áreas da vida social. O ato de 

crer passa a significar antes de tudo a possiblidade de viver de acordo com a crença também em 

âmbitos da vida externos à família e moldar as instituições para que se adequem às necessidades 

da sua fé. Nada se diz sobre coagir ou catequizar o outro. De fato, a regra jurídica está de tal 

forma construída que qualquer confissão pode manejá-la para tentar uma regulação específica 

a sua situação. O Estado tanto não coage quanto protege a crença de cada um ao aceitar regular 

de modo específico uma situação com fundamento na liberdade religiosa. 

 Em outra ocasião, seria possível reinterpretar a liberdade religiosa para reverter essas 

decisões e institucionalizar uma leitura que enfatize a restrição dos modos de vida exigidos pela 

fé ao espaço doméstico e familiar. A abertura para leituras diversas denota a ausência de um 

                                                 
13 É possível imaginar um contra-argumento segundo o qual apenas a religião cristã tem esse tipo de liberdade. Se 

fossem outras religiões, em especial as de origem africana, a pleitear regulações especiais muito provavelmente o 

direito não as concederia. Concorda-se com esse ponto, mas o argumento não se enfraquece. Os textos e as decisões 

desenharam o argumento da plena manifestação como uma regra geral, sem diferenciar entre confissões religiosas. 

Dificilmente seria aceitável que a regra fosse explicitamente construída para excluir denominações não-cristãs da 

sua abrangência. Aos tribunais se impõe o dever de coerência e honestidade no cumprimento da regra, com todos 

os ônus que a construção de um tal valor jurídico pode acarretar. Se, porventura, advier um caso em que uma 

exceção a essa regra seja realizada sem que se descarregue o ônus argumentativo do porquê a exceção é devida, 

então será um caso em que é dever criticar a decisão por incoerência e arbitrariedade perante a sua própria regra. 

Concordar ou discordar da regra construída é uma outra questão. 
14 A objeção da nota acima procede para esse argumento. 
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monopólio interpretativo eclesiástico sobre o direito e seu enquadramento em um quadro 

institucional democrático. Com isso, é possível condicionar os argumentos sobre secularização. 

 

 

III.3.2-) Limites aos argumentos sobre secularização 

 

 

 Retomando o início do capítulo, quatro pontos podem ser levantados contra as ideias 

mapeadas no debate sobre secularização. Ressalte-se novamente que não se trata aqui de falar 

que os autores estão errados no uso dos seus conceitos de secularização, já que a dissertação 

utiliza um tipo possível do conceito que nunca foi a intenção desses autores usar. O intuito é 

mostrar quais aportes se pode fazer a esses argumentos, porque eles pretendem que suas 

conclusões tenham um determinado alcance quando, de fato, esse alcance é diferente devido a 

desconsideração que fazem para com o ponto de vista do direito. Por isso, o argumento da 

dissertação pretende impor os limites que se detalham a seguir a esses autores, sem que se 

sustente que eles precisam mudar o sentido do conceito de secularização em seus textos. 

 (a) O primeiro ponto se direciona contra os autores do debate internacional e nacional 

que associavam a publicidade das crenças religiosas com a impossibilidade da secularização 

social. O capítulo mostrou que essas conclusões podem ser condicionadas porque não elas 

pensaram que poderia haver um direito secularizado que autorizasse a presença pública de 

confissões religiosas. Se se pensa em secularização como a saída do direito do quadro religioso, 

então o argumento desses autores fica em uma posição difícil perante os dados apresentados 

aqui. 

 Não é verdade que basta um reavivamento da influência pública de religiões para que a 

secularização em todos os sentidos deixe de ser uma tese válida. Ao contrário, o caso brasileiro 

mostra que, se por um lado pode incomodar o engajamento de religiosos na esfera pública, por 

outro lado esse engajamento não é necessariamente ilegal perante um direito que nada tem de 

conexão com os valores das religiões com os quais grupos sociais estão engajados. 

 Da mesma forma, não parece plausível afirmar que não haja secularização no Brasil 

porque o espaço público foi constituído por códigos religiosos. Levando sempre em conta que 

a dissertação não está fazendo um argumento válido para todos os momentos históricos do país, 

ficou claro que hoje existem valores jurídico-políticos constituindo esse mesmo espaço público. 

Pode ser que esse seja um fenômeno recente. Pode ser também que dentro desse espaço público 

e em outros âmbitos da vida valores religiosos ainda tenham muito peso nas decisões dos 
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cidadãos. Entretanto, existe secularização no sentido que permite uma articulação interna com 

o direito, como defendido por Pierucci, e esse limite precisa ser reconhecido. 

 (b) O segundo ponto tem a ver com a possibilidade de que diferentes tipos de 

secularização existam. Quando Giumbelli, por exemplo, falava em secularizações diferentes, 

seu argumento fazia referência às relações diversas que Estado e religião podem ter. A 

dissertação concorda que não existe um único modo de configurar esse relacionamento e 

concorda que o mesmo Estado pode ter relações diferentes a depender da religião em questão. 

Todavia, é preciso dizer que não é dessa maneira que o direito trata essas questões. 

 Se o significado de secularização como defendido com Pierucci é aceito, abre-se a 

possibilidade de se enxergar como esses fenômenos que pareciam secularizações diferentes são 

arranjos regulatórios que o direito articula com as suas concepções de liberdade religiosa. 

Expôs-se no capítulo como ela promove no direito brasileiro arranjos que vão desde o regime 

fiscal do Estado, ao imunizar determinados agentes, até a política educacional de conteúdo e 

matrícula de estudantes. É importante abrir essa perspectiva porque se está desobstruindo uma 

via essencial para entender porque a realidade é como é. 

 Afinal, os modos de relação entre Estado e religião só podem ser entendidos através dos 

sentidos da regulação jurídica, que é o meio por excelência para manifestação da ação estatal. 

Esse fator será mais explorado no próximo capítulo, mas se mostrou agora como o direito tem 

uma autonomia cuja investigação é necessária para compreender porque se pode falar em 

secularizações possíveis. A prática conceitual abstrata sinaliza entendimentos jurídicos próprios 

que também atuam na regulamentação dos espaços sociais que as religiões podem ocupar. 

 (c) Intimamente ligado a esse ponto, a terceira conclusão do capítulo tem a ver com o 

argumento de Taylor sobre as transições nas condições de possibilidade das crenças religiosas. 

Taylor admite que ao classificar a era das mobilizações e a era da autenticidade ele está falando 

de tipos ideais, cujas características podem se sobrepor na realidade. Por isso, esse capítulo 

pode trazer algum adendo ao seu argumento. 

 Esse ponto mereceria ser melhor explorado em uma pesquisa futura, principalmente 

para analisar em detalhes todas as implicações conceituais do argumento mais amplos de 

Taylor. Não se pretende com esse ponto em específico concluir o debate, principalmente porque 

Taylor escreve para a realidade das sociedades do Atlântico Norte e muitas mediações seriam 

necessárias para adequar seu argumento à realidade brasileira, principalmente quanto à validade 

da ideia de que já se transacionou a uma era da autenticidade em todos os estratos sociais e em 

todas as interações com outras religiões que fogem ao quadro das principais crenças 

monoteístas. 
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 Assim, quando se pensa na necessidade de que as religiões construam a realidade de 

acordo com sua crença e arregimentem fiéis às suas práticas, características da era das 

mobilizações, fica claro que essa mobilização possui uma existência autônoma com sentidos 

jurídicos. Como foi dito, as implicações da concepção de liberdade religiosa encampada nos 

debates jurídicos é impor a determinados espaços públicos uma configuração mais adequada a 

determinadas religiões. Pode-se entender essa imposição através da ideia de que essas religiões 

precisam garantir a sua existência através de modulações e mobilizações sobre a realidade, já 

que não contam mais com a obviedade de uma visão de mundo religiosa perante os indivíduos. 

 Se Taylor estava certo, portanto, em apontar para essa necessidade, poderia ser mais 

explorado em sua análise os modos pelos quais as religiões procuram atingir seus objetivos. É 

preciso dar conta do fato de que a via jurídica é essencial para esses objetivos, tendo em vista a 

proeminência do pensamento jurídico sobre a vida social. Isso não significa que o direito poderá 

ser moldado conforme as vontades religiosas, mas que esses propósitos precisarão encontrar 

sentidos possíveis dentro das condições do ordenamento. As concepções de liberdade religiosa 

e as obrigações que elas impõem, conforme se mostrou nesse capítulo, jogam luz sobre as 

tentativas de dar coerência a essa necessidade de construir a realidade dentro de uma tradição 

jurídica que confere razões para agir às pessoas. 

 (d) O quarto ponto diz respeito ao argumento de que não faz sentido falar em 

secularização. A dissertação não defende que faça sentido falar de secularização em todos os 

significados possíveis, mas que faz sentido falar em secularização jurídica. O capítulo mostrou 

através da análise do direito de liberdade religiosa que conflitos que lhes envolvam não são 

decididos por meio de um soberano que tudo pode e que intervém sem justificativas na vida 

dos indivíduos. 

 Ao contrário, as decisões envolveram processos de justificação jurídica do porquê tais 

condutas eram obrigatórias ou facultativas e do porquê o Estado deveria regular de modo 

especial a situação das pessoas com base em sua fé. Existiu uma vinculação conceitual ao que 

se entendia por liberdade religiosa dentro do ordenamento jurídico, em oposição à ideia de um 

milagre propagado por Deus. O milagre é justamente a decisão fora das expectativas e com a 

qual não se pode contar. Por mais equivocadas que as autoridades pudessem estar, elas estavam 

trabalhando com conceitos enraizados em um contexto que agrupa vários elementos, dentro do 

qual elas precisam fundamentar suas preferências. 

 Contra o milagre não há o que se fazer. À decisão jurídica equivocada se pode não só 

argumentar, como efetivamente buscar reverte-la dentro do sistema jurisdicional. Portanto, os 

conflitos que lhe envolviam não são resolvidos como sempre foram. Lida-se com eles através 
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de uma forma de direito e de jurisdição que surge depois da secularização do direito, ou seja, 

depois da constituição de um campo normativo-jurídico próprio, que submete seus critérios à 

revisão política periódica. 

 O problema com esses autores, então, não é que suas teses estejam ao todo erradas, mas 

que elas não conseguem captar com precisão tudo o que está envolvido quando se fala em 

secularização. Por se preocuparem apenas com uma versão desse conceito, elas perdem de vista 

que as múltiplas relações entre Estado e religião podem ser versões diferentes de um direito 

secular. 

 Todas essas objeções vão ser novamente trazidas ao final do próximo capítulo. Vai-se 

procurar agora a quais limites esses argumentos devem ser submetidos quando se assume um 

outro nível na prática jurídica. Da perspectiva de um Estado regulador, conceitos podem ser 

articulados para a consecução que se atinja determinados sentidos jurídicos na gestão pública. 

Por isso, o caso da regulação da Política Municipal para Imigrantes em São Paulo será analisado 

para entender como se articulou internamente ao direito os sentidos da ação focalizada na 

população imigrante na cidade. Ao seu término, espera-se que se possa ver como havia um 

potencial de desintegração da prática jurídica em termos religiosos ao longo da deliberação 

sobre o marco regulatório e como, apesar disso, ainda é possível retomar as conclusões do 

Capítulo III de uma outra perspectiva para opor condições ao debate sobre secularização. 
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Capítulo IV. A prática regulamentadora concreta 

 

 

 Até o momento, levou-se em conta o que o direito pode dizer através da articulação do 

conceito de liberdade religiosa e das obrigações decorrentes. Um outro lado do conceito de 

direito como prática jurídica destaca a sua função como instrumento de gestão regulatória do 

Estado. Assim, o capítulo que se inicia vai tentar mostrar como os aportes ao debate mapeado 

se sustentam se vistas também na perspectiva do direito regulador em uma situação fortemente 

influenciada por valores religiosos. 

 Um dos pontos do capítulo anterior foi mostrar que parcela do debate não conseguia 

distinguir como a presença pública e a imposição de confissões religiosas a setores da sociedade 

não era, necessariamente, sinal de falência na secularização. Esse diagnóstico se sustentaria 

apenas se ignorado o fato de que a publicidade religiosa estava ancorada em critérios 

normativos jurídicos que funcionam sem referência a qualquer valor religioso. Por isso, mesmo 

nesse cenário é possível argumentar que existe secularização em algum sentido. Esses autores 

davam por certas suas conclusões com base em um fenômeno que não havia sido analisado em 

sua totalidade. 

 Entretanto, essa conclusão poderia implicar a situação em que confissões religiosas 

legalmente autorizadas pudessem tentar subverter a lógica jurídica da ação estatal. Seria uma 

situação na qual a prática jurídica abstrata facultaria a interferência de religiões na vida pública 

e, por consequência, esses valores alheios ao direito poderiam invadir por baixo essa mesma 

prática jurídica. Estaria configurado um Estado que se vê diante da influência de valores 

religiosos que se arrogam o direito de impor à regulação pública um sentido que vá além do 

que determina a prática. Se assim fosse, os autores do debate poderiam refutar os argumentos 

da dissertação ao dizerem que, na verdade, o que se comprova aqui é o fato de que o próprio 

direito contribui para a sua dissolução em outras práticas, dando força à conclusão de que não 

existe secularização em geral. 

 Mas não é isso que se sustenta. Pelo contrário, ao final do capítulo se pretende mostrar 

como o processo de instituição da Política Municipal para a População Imigrante em São Paulo 

corrobora as críticas formuladas no capítulo anterior e adiciona algumas outras ressalvas ao 

debate que serão detalhadas mais abaixo. O propósito central do capítulo é expor que mesmo 

em um contexto de forte presença pública religiosa a regulação estatal manteve um sentido que 

espelha as prioridades internas ao sistema jurídico. 
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 A análise do capítulo anterior também será complementada para mostrar que outros 

valores jurídicos, além da liberdade religiosa, regulam a ação de grupos religiosos.  Ao mesmo 

tempo em que exercem orientação normativa sobre a administração pública, esses critérios 

balizam a atividade da sociedade civil para permitir que possa haver uma deliberação jurídica 

sobre o conteúdo do marco regulatório.  Dessa maneira, a prática regulamentadora concreta 

completa a visão que foi apresentada com a prática abstrata com uma perspectiva integradora 

do direito e de outros valores que estão em jogo dentro dessa prática. A secularização da prática 

jurídica vai afetar, afinal, não só a regulação do conteúdo da liberdade religiosa, mas também 

de valores outros envolvidos na gestão pública de temas concretos. 

 Está claro que a análise focalizada de uma regulação municipal não impede que 

exemplos no sentido oposto sejam encontrados. Todavia, trata-se de um caso representativo, 

tendo em vista as limitações de tempo e de espaço a que a dissertação teve que se submeter, 

conforme explicado na metodologia do estudo. O caso exibe uma concentração significativa de 

grupos cuja relevância só pode ser entendida se considerado o elemento religioso e demonstra 

como ainda assim é possível falar em secularização. O ônus será mostrar como a religião 

importou para entender por que a questão chegou ao conhecimento do poder público, ao mesmo 

tempo em que não foi determinante para como a prática jurídica se desenvolveu. 

 O capítulo está dividido em mais quatro seções e uma conclusão. Elas estão dispostas a 

partir das informações que foram encontradas tanto nas entrevistas quanto nos documentos 

analisados e representam o desenvolvimento do argumento geral para a prática jurídica a nível 

concreto. 

 A primeira seção mostra em que circunstâncias a regulação está inserida a fim de 

argumentar como grupos religiosos foram capazes de identificar os problemas cuja solução 

seria operacionalizada pelo marco regulatório a partir do direito. A segunda seção explica o 

protagonismo dos grupos religiosos no trato com imigrantes em São Paulo e as estruturas 

internas pelas quais se organizavam tanto no trato com a população recém-chegada quanto no 

contato com o Estado. Esses tópicos são necessários não só para contextualizar quais eram os 

efeitos intencionados pela regulação, mas também para mostrar como o produto do texto legal 

foi influenciado por essas circunstâncias. Entretanto, explica-se como isso não significa a 

dissolução da prática jurídica em seu contexto. Será argumentado que a influência só pode 

ocorrer porque os valores jurídicos que deram forma ao novo marco regulatório autorizavam 

esse tipo de abertura. 

 As terceira e quarta seções dialogam entre si a partir de dois níveis complementares da 

regulação municipal. A terceira seção destaca os sentidos das ações dos atores relevantes ao 
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longo do processo para mostrar como a orientação normativa dos agentes na prática estava 

vinculada a valores encampados também dentro do direito e como a eventual presença de 

critérios religiosos era objeto de crítica pelos membros da prática. Portanto, trata-se de uma 

análise mais concreta sobre como a avaliação normativa dos agentes para suas próprias 

condutas se conecta ao sentido normativo que a regulação vai abraçar, expondo que não houve 

invasão de critérios religiosos de orientação. 

 A quarta seção analisa o sentido normativo presente no texto final da lei, 

complementando o ponto anterior com uma análise mais abstrata dos sentidos da regulação.15 

Com isso, mostra-se que ela espelha na administração pública parte do trabalho realizado na 

sociedade civil. No entanto, a dissertação argumenta que esse espelhamento não compromete a 

autonomia do texto da lei porque ela guarda um sentido constitucional próprio que a torna 

coerente dentro do ordenamento e funciona de filtro para a introdução de conteúdos textuais. 

Retoma-se, assim, as circunstâncias da primeira seção para fechar o capítulo demonstrando 

como se trata de uma prática com orientações normativas jurídicas. 

 Por fim, conclui-se com um detalhamento das ressalvas ao debate teórico que se podem 

tirar das quatro seções para reforçar a sua ligação com o terceiro capítulo, indicando-se o 

momento posterior de conclusão da dissertação como um todo. 

 

 

IV.1-) Violação de direitos e crise imigratória 

 

 

 A instituição de um quadro regulatório para a população imigrante só foi possível graças 

a algumas mudanças no contexto social, cuja compreensão é fundamental para entender o que 

o direito buscava atingir nesse caso. Destacam-se dois fatores principais para que se 

compreenda o contexto em que a regulação se insere: de um lado, a existência de violações a 

direitos constitucionalmente previstos da população imigrante; de um outro lado, a proporção 

que as violações assumem com o aumento populacional decorrente das crises imigratórias na 

cidade de São Paulo. O texto legal aparece como um caso de inovação jurídica na gestão da 

vida dos imigrantes para lidar com os desafios que essa realidade impunha. 

                                                 
15 Esse ponto não se confunde com a prática jurídica a nível abstrato do Capítulo III. Aqui se tratam de níveis de 

abstração relativos e pragmáticos dentro da prática jurídica concreta que se explicou na Introdução: a orientação 

das condutas dos agentes, mais concreto, porque lida com a realidade social diretamente; e os sentidos presentes 

no texto legal, menos concreto, porque trata do sentido das obrigações na legislação municipal. 
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 No entanto, é incorreto afirmar que nunca houve quadro regulatório para a imigração, 

apesar de os entrevistados terem recorrentemente lançado mão dessa proposição para sustentar 

a novidade que representavam os acontecimentos estudados. Quase todas as narrativas ouvidas 

indicavam a ausência de uma ação especial do poder público com relação aos imigrantes em 

São Paulo, dando a entender que não se reconhecia qualquer justificativa para que uma 

normatização especial fosse instaurada. De fato, não havia paralelo de lei municipal no tema.16  

 O argumento das narrativas era de que o poder público errava em não se atentar às 

diferenças concretas que esse grupo trazia e que geravam uma desigualdade material para com 

os cidadãos nativos. Por isso, seria necessário a especificação de seus direitos em uma 

legislação particular. Havia testemunhos de violações de direitos constitucionalmente 

garantidos aos imigrantes nos postos de serviços da Prefeitura, embora não tenha sido possível 

marcar uma segunda conversa com a Coordenação de Migrantes para confirmar a posição da 

Prefeitura a esse respeito.17 Em que pese a falta de um posicionamento oficial dos órgãos 

públicos, as associações civis consultadas registram a existência de prejuízos a efetivação dos 

direitos dos imigrantes em alguns serviços municipais. 

 Essas violações são fruto da condição específica de essas pessoas serem imigrantes. Um 

exemplo18 está no direito de acesso aos equipamentos municipais de saúde pública, cujos 

registros de violação estão associados à dificuldade de entendimento entre o idioma do 

imigrante e o português do funcionário público. A enfermagem literalmente não conseguia 

entender as queixas do imigrante por falta de tradução e, não raro, a resposta do hospital seria 

a de fazer um diagnóstico precário ou mesmo enviar a pessoa de volta para casa. 

 Outro exemplo interessante diz respeito ao direito à educação pública e gratuita para 

crianças. Na chegada ao Brasil, os imigrantes devem comparecer à Polícia Federal para dar 

início ao processo administrativo concernente ao seu status migratório a fim de que possam 

estar legalmente dentro do país (p. ex: a trabalho, estudante, refúgio, humanitário, etc.). Como 

garantia da existência do processo, a Polícia os confere com um número de protocolo, que 

também funciona como o único documento de identidade brasileiro tido por essas pessoas até 

que uma resposta do processo administrativo de entrada se concretize. Ressalte-se que não se 

                                                 
16 A nível federal, somente no final de maio de 2017 houve a sanção da Lei nº 13.445/17, em substituição ao 

Estatuto de Estrangeiro de 1977. 
17 Questionou-se por email também sobre essa questão a Coordenadoria de Migrantes, mas não houve resposta. 
18 Todos os exemplos foram retirados da fala do Entrevistado nº 2 e checados depois independentemente. 
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fala de imigrantes ilegais, mas sim daqueles cuja permanência está assegurada enquanto 

esperam uma autorização oficial. 

 O problema surgia também na tentativa de inscrição dos filhos desses imigrantes nas 

escolas municipais. Houve relatos aos membros das organizações religiosas em que se detalhou 

que o processo de avaliação do pedido pelos órgãos federais levava tempo o suficiente para que 

os imigrantes precisassem matricular seus filhos em escolas públicas – e, afinal, essa era a 

vontade de todos, principalmente daqueles que aqui chegavam com a intenção de ficar 

permanentemente. No entanto, relatava-se que o sistema de matrícula das escolas municipais 

não identificava o número de protocolo como um documento válido dos pais sem passaporte: o 

número de protocolo tem mais dígitos do que o espaço reservado para o RG e CPF dos pais nos 

sistemas de matrícula. Por isso, as crianças não conseguiam se matricular e, de fato, seu direito 

à educação era negado. 

 O que esses exemplos mostram é a existência de violações a direitos por motivos 

peculiares a sua condição de imigrantes sem documentação – motivos impensáveis a pessoas 

com seus documentos regulares de cidadão. Então, pode-se sustentar a existência de um 

contexto de ilegalidades por um quase despreparo da administração em adaptar seus serviços a 

essa população. Mas isso não significava por si só que não existia qualquer normativa legal 

para essa população. 

 O que realmente acontece com a introdução da nova regulação é uma mudança de 

orientação nos valores jurídicos da atuação estatal. É possível identificar estatutos legais de 

imigração que estabelecessem prioridades imigratórias para governos brasileiros, incluído o 

paulistano, desde o final do Século XIX. Tratava-se, então, de atrair imigrantes para o trabalho 

no Brasil, em especial de imigrantes europeus e do Oriente-Médio, com o intuito de 

“embranquecer” a população brasileira e substituir a mão-de-obra escrava recém-liberta.19 A 

cidade de São Paulo foi uma peça-chave nessa política, motivo pelo qual é impreciso dizer que 

nunca houve uma gestão municipal para a questão da imigração. 

 A diferença da legislação atual para as suas predecessoras está, conforme salientado por 

um dos entrevistados, no sentido das suas disposições para tratar a pessoa do imigrante. 

Anteriormente, as normas se caracterizavam por medidas de restrição dos direitos dos 

imigrantes, que se opõem aos objetivos atuais de proteção da sua dignidade. Os imigrantes que 

chegaram nas ondas migratórias mais antigas, por exemplo, encontravam situações de trabalho 

e de vida em muito análogas às condições de escravidão. A legislação atual inova na sua 

                                                 
19 Embora haja vasta literatura sobre essa tese, uma referência é Skidmore, 1992. 
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afirmação expressa dos direitos humanos e sociais dos imigrantes, que eram explícita ou 

implicitamente violados em momentos anteriores. 

 A lei da Política Municipal representa uma vinculação institucional da ação pública a 

um rol de direitos determinado. De fato, esses direitos já estavam garantidos em nível 

constitucional, mas a prática social demonstrava a necessidade de uma especificação maior das 

obrigações municipais perante essa população. Há nela fundamentos para demandar a 

efetividade de direitos e para guiar ações públicas em suas especificidades, particularizando o 

texto constitucional aberto. Esse ponto será retomado na quarta seção do capítulo, quando se 

detalhará os aspectos mais importantes do texto e como ele se relaciona com a ordem 

constitucional. 

 Junto às violações, o contexto apresentava também mudanças nas características do 

fluxo migratório que atingia a cidade de São Paulo. São quatro os destaques necessários sobre 

o momento que permitiu, ao mesmo tempo, o interesse tanto do governo municipal quanto dos 

atores religiosos protagonistas no tema pela efetivação de um novo marco legal, sem que diga 

respeito às razões religiosas que envolvam o tema na sociedade civil. 

 Em primeiro lugar, as distâncias e as escalas da imigração mudaram significativamente 

ao redor do mundo. Como esse trabalho não lida com novos fluxos migratórios globais, não há 

necessidade de se entrar em muitos detalhes desde que se consiga entender como São Paulo foi 

afetada nesse cenário. Nenhum órgão público ou civil guarda registros estatísticos da entrada 

de imigrantes em São Paulo para anos anteriores a 2013, mas mesmo essa breve consideração 

já é suficiente para identificar alterações relevantes. Esses dados se referem sempre à imigração 

contabilizada seja pela Prefeitura, seja pela Polícia Federal, de modo que se pode assumir um 

fluxo ainda maior caso se inserisse na conta movimentos clandestinos de migração.20 

 O fluxo mais proeminente dos últimos anos vem do Haiti e foi causada pela crise 

humanitária que se instaurou no país após o terremoto de 2010. Em 2013, o Brasil apresentava 

5.909 imigrantes haitianos em seu território, um número que escalou para 64.985 pessoas em 

2016 – um aumento de 1098,82%. Para São Paulo, se em 2013 havia 1.443 haitianos, em 2016 

o contingente saltou para 11.888 pessoas, significando um crescimento de 823,83%. Não é 

pequeno o impacto que esse aumento brusco da população imigrante causa em equipamentos 

municipais já sobrecarregados pelos próprios habitantes regulares da cidade. 

                                                 
20 Esses dados foram disponibilizados pela Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo em 26 de 

maio de 2017 após requisição por e-mail. Estão disponíveis a quem os queira consultar mediante requisição ao 

autor da dissertação. 
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 Quase simultaneamente há também um crescimento do fluxo de sírios a caminho do 

Brasil em decorrência da guerra civil no país desde 2011. Registrava-se 5.147 imigrantes sírios 

em solo brasileiro em 2016, em comparação com apenas 3.191 em 2013. Trata-se de um 

aumento de 161,12% em três anos que se assemelha ao cenário específico da cidade de São 

Paulo, um polo atrativo para imigrantes do Oriente-Médio desde o início do século passado. 

Aqui, houve um crescimento de 87% da população síria – de 1.058 pessoa em 2013 para 1.983 

em 2016. Muito embora sejam números pequenos se comparados com o fluxo de sírios em 

direção à Europa, é uma mudança proporcionalmente significativa para a realidade brasileira. 

Importante que tanto a migração de haitianos quanto a de sírios data desde pelo menos 2011, o 

que nos dá segurança para afirmar que o crescimento foi ainda maior e mais impactante. 

 Esses dois movimentos mais relevantes no período de deliberação regulatória se somam 

a movimentos migratórios anteriores em direção à cidade estabelecidos e que ainda existem, 

como, por exemplo, de chineses e bolivianos. Esses últimos representam a maior parcela de um 

grande contingente de imigrantes latino-americanos que reside em São Paulo – um grupo que, 

apesar de mostrar pouca ou nenhuma variação de aumento nos últimos anos, já aportava uma 

população relevante. Desde 2014, começa-se a registrar um aumento da chegada de 

venezuelanos em fuga da crise humanitária que se instala em seu país, um registro que tende a 

se intensificar nos próximos dados, muito embora ainda seja pequeno nas tabelas disponíveis. 

 Em segundo lugar, a mudança nas dinâmicas dos fluxos migratórios é acompanhada de 

uma maior visibilidade social dos novos imigrantes. Se movimentos migratórios anteriores 

alocavam pessoas para áreas rurais do país, os movimentos contemporâneos são 

proeminentemente urbanos. Imigrantes vêm ao país para se fixar em cidades e, conforme seu 

contingente aumenta, mais difícil fica para os cidadãos nativos ignorarem a sua existência. 

 A imigração rural escondia os imigrantes dos centros de poder urbanos. Por outro lado, 

a sua aglomeração em centros urbanos, dos quais São Paulo é o maior e mais rico, facilita a 

identificação das ilicitudes contra esses grupos e a consequente necessidade de alterações no 

marco regulatório. A população civil tem contato regularmente com os grupos imigrantes e se 

torna também mais uma fonte de pressão na administração pública. 

 A terceira característica é, então, o aumento significativo da mobilização em torno da 

pauta no poder público. Vale aqui afirmar a existência de uma mobilização relevante que remete 

tanto a advogados históricos desses interesses quanto a novos atores oriundos desse cenário 

modificado. Exemplos claros de atores já constituídos que ganham muito com essas mudanças 

são a Missão Paz e o Serviço Franciscano de Assistência Social, ambos ligados à Igreja 

Católica. 
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 Por último, a quarta característica é resultado da eleição municipal de 2012, cujo projeto 

político vencedor estava comprometido com a institucionalização de um novo contexto legal 

nessa área. A sua criação aparece pela primeira vez desde cedo como a Meta nº 65 no Plano de 

Metas da Administração para o período 2013-16 e foi acompanhada da criação de uma 

coordenação específica para migrantes dentro da Secretaria de Direitos Humanos. 

 A troca de gestão no governo municipal em janeiro de 2013 significou não só uma 

reorientação de prioridades, mas também uma troca das pessoas que integravam a equipe de 

direitos humanos na Prefeitura. A mudança dos membros da equipe trouxe para dentro da 

Prefeitura pessoas que já trabalhavam na sociedade civil com questões relacionadas à 

imigração, principalmente em algumas das associações que vão depois participar dos debates 

públicos sobre o marco regulatório. Por exemplo, o primeiro coordenador para migrantes da 

Secretaria foi Paulo Illes, que trabalhou na CDHIC desde 2009 até sua posse na Prefeitura e 

após a sua saída também do cargo em 2016. Sua substituta de então até o final da gestão foi 

Camila Baraldi, doutora em relações internacionais com pesquisa sobre a integração sul-

americana e antiga colaboradora do CDHIC. É o que um dos entrevistados destaca: 

 

TA: E justamente por isso, então que, é, imagino que houve a preocupação 

com a política de fazer esse trabalho de coordenação entre essas organizações. 

Havia um certo know-how na sociedade civil que influenciou a política? 

Entrevistado 1: Uhum, é, na verdade assim, todas as pessoas que nós somos, 

todos na nossa coordenação, somos todos comissionados. Então nós tínhamos 

experiencia também da sociedade civil. Então não é que não existia, quando a 

gente vem pra cá, a gente traz isso pra dentro da prefeitura né? (...) 

 

 Esse tipo de identificação se estendia por todo o organograma da coordenação. Uma 

repercussão imediata da identificação, por exemplo, está no fato de que a Prefeitura chamou as 

associações religiosas para participar das discussões sobre os objetivos da nova regulação, 

conforme relatado nas entrevistas. As pessoas que trabalhavam na coordenação vinham em 

parte de lá, conheciam o trabalho realizado e queriam que elas introduzissem esse conhecimento 

na legislação que orientaria o Estado dali em diante. Há, portanto, um reconhecimento 

institucional da sua função, motivada pelo conhecimento prévio que os agentes públicos 

detinham da sociedade civil. 

 Como se vê, as mudanças das circunstâncias concretas em que a regulação se insere não 

guardam relação com alterações nas estruturas internas das práticas religiosas. Mais do que isso, 

elas compõem apenas as necessidades que o poder público deve atender com o novo quadro 
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legal, mas não o justificam por si só. São as violações sistemáticas de direitos da população que 

pedem uma regulação específica do governo municipal. 

 Como foi mostrado, ao lado desse histórico normativo e da mudança nas circunstâncias 

regulatórias existe um quadro específico de direitos constitucionais sendo violados por falta de 

uma regulação que os concretize na esfera da administração municipal. Isso ficará ainda mais 

claro na quarta seção. As circunstâncias dão conta de um cenário em que a Prefeitura não 

possuía os instrumentos jurídicos necessários para fazer valer o texto constitucional para a 

população imigrante. Por isso, a instituição de uma nova regulação representa também uma 

mudança da orientação jurídica da administração pública que já estava prevista a nível 

constitucional, mas que ainda não se efetivara na gestão municipal. 

 Assim, a próxima seção mostrará que, a despeito do protagonismo de grupos religiosos 

no tema, a aproximação com o Estado e a criação de um marco regulatório inovador estavam 

orientados por essa readequação do sentido jurídico da atividade estatal. 

 

 

IV.2-) O protagonismo de grupos religiosos e a sua estrutura bipartite 

 

 

 Não há indícios de que a reorientação nos valores jurídicos tenha sido causada pela 

imposição de valores religiosos por parte dos grupos ao seu redor. Além de ter sido demonstrado 

na seção anterior que a preocupação com proteção de direitos foi uma razão mais forte para a 

elaboração do marco legal, mostra-se na seção atual que protagonismo e o modo de atuação das 

associações com relação à população imigrante na cidade de São Paulo não se traduziram em 

uma aproximação para com o Estado que representasse uma subversão da lógica jurídica. A 

partir do modo como elas se organizam pode ser percebido que o novo marco legal veio para 

obrigar o Estado a realizar uma função que se cumpria muitas vezes nas estruturas dessas 

associações, mas que era obrigação jurídica imposta à administração municipal. Com isso fica 

claro que o sentido da aproximação era tentar constranger legalmente a ação estatal a se 

reorientar juridicamente no tratamento da questão imigratória, de modo a efetivar uma 

linguagem de direitos que só teria validade se pudesse ser oposta ao poder público. 

 Essa seção está dividida em: uma primeira subseção que explica onde estavam os grupos 

religiosos em relação grupos da sociedade civil e porque o seu protagonismo no tema é muito 

maior do que todos os demais; e uma segunda subseção que argumenta qual o sentido de sua 

aproximação com o Estado. Esses fatores são fundamentais para se entender como a regulação 
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se inseria em um contexto fortemente influenciado por valores religiosos e como ela articulou 

seus propósitos dentro desse quadro social. Sem entender esses pontos não ficará claro como 

se constrói o argumento de que a regulação respondia a orientações constitucionais, afastando 

potenciais ameaças a uma concepção de secularização como a defendida por Pierucci. 

 

 

IV.2.1-) Os religiosos dentre os demais 

 

 

 O projeto de lei que veio a ser apresentado pelo Executivo em 31 de março de 2016 teve 

seu conteúdo discutido no Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População 

Imigrante, criado pelo Decreto Municipal nº 56.353/15. A proposta era a de criação de um 

espaço de discussão com a presença de algumas Secretarias municipais e dos atores civis 

mobilizados. A lista de presença abaixo consta da ata da reunião inaugural do Comitê: 

 

Organização: 

Missão Paz 

Cáritas 

Serviço Franciscano de Assistência Social 

(Sefras) 

Centro de Direito Humanos e Cidadania do 

Imigrante (CDHIC) 

Centro de Apoio e Pastoral do Migrante (CAMI) 

Presença América Latina (PAL) 

União Nacional Islâmica (UNI) 

Warmis 

Cosmópolis 

1 Membro do Conselho Participativo 

1 Membro do Conselho Participativo 

 

 Dos doze listados, dez são pessoas jurídicas, exceção feita aos dois membros do 

Conselho Participativo, eleitos diretamente pela comunidade imigrante. Das dez pessoas 

jurídicas, metade tem uma motivação religiosa original. São elas: Missão Paz (Ordem dos 
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Scalabrinianos), Cáritas (Arquidiocese de São Paulo), Sefras (Ordem dos Franciscanos), CAMI 

e UNI. As demais advêm ou de iniciativas acadêmicas, como o Cosmópolis, do Instituto de 

Relações Internacionais da USP, ou de mobilizações identitárias como o PAL e a Equipe de 

Base Warmis (coletivo de mulheres voluntárias). 

 Dentre as organizações que não têm cunho religioso, apenas o CDHIC e a PAL se 

dedicam integralmente à defesa dos direitos de imigrantes e pessoas em situação de refúgio 

através de ação de advocacy, mobilização e articulação. O Cosmópolis é um grupo de pesquisa 

e extensão na USP que se dedica a estudar o tema da imigração e do refúgio internacional. Por 

fim, A Equipe de Base Warmirs é um coletivo de mulheres cuja missão autointitulada é a 

facilitação e o estímulo do diálogo entre culturas e a luta contra todas as formas de 

discriminação. O que se percebe é que a maioria desses grupos participaram apenas 

incidentalmente ao longo do processo de discussão sobre o Estado regularia a situação. Sua 

contribuição estava no fato de que se dedicavam a alguns temas que seriam incorporados no 

texto legal e, por isso, sua presença era autorizada. 

 Nenhuma dessas associações possuía uma estrutura de atendimento e acolhimento do 

imigrante como os grupos religiosos. O contato dos imigrantes com as associações sem cunho 

religioso é periférico, porque todo o seu procedimento de entrada no território brasileiro era de 

fato operacionalizado dentro das instituições religiosas. Importa destacar aqui o aspecto 

religioso de base em toda essa motivação porque ele coloca um desafio para a ideia de que é 

possível defender alguma concepção de secularização, em que pese todo o discurso jurídico 

autônomo que foi exposto no capítulo anterior. 

 Por isso, precisam ser analisadas em mais detalhes como essas organizações se 

estruturam para que se possa compreender em que sentido se dá a sua aproximação com o 

Estado. A descrição se limita à Missão Paz e a UNI porque foram os principais agentes 

mobilizados com que se pode ter contato na pesquisa. A Cáritas e o CAMI, por razões de falta 

de pessoal, não estiveram presentes da mesma forma para além das discussões públicas. Com 

o Sefras, por sua vez, não se pode ter contato, como já explicado. O argumento não perde peso 

com essa ausência porque as suas estruturas são muito semelhantes, de modo que a descrição 

das duas pode ser expandida para as outras. Além disso, a Missão Paz e a UNI aturam em 

conjunto com o Sefras, logo não são processos distintos de aproximação. A descrição de um 

vale para todos. 
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 IV.2.1.1-) Missão Paz 

 

 

 A associação mais engajada na aprovação do projeto de lei foi a Missão Paz, tanto pela 

sua afinidade histórica com o tema quanto pelos esforços de advocacy empreendidos até o 

momento da sanção do novo texto legal. O que se chama de Missão Paz, no entanto, é apenas 

uma parte de uma estrutura maior com braços religiosos. 

 Os Scalabrinianos são uma ordem eclesiástica da Igreja Católica cujo princípio é o 

cuidado humanitário e religioso com imigrantes no mundo todo.21 Em São Paulo, a Ordem se 

estabeleceu como Missão Paz em 1940 e, em 1977, criou o serviço especial do Centro Pastoral 

do Migrante para atendimento de imigrantes latino-americanos, em sua maioria exilados de 

outras ditaduras militares na região. Em 1994, o trabalho de atendimento aos migrantes passa a 

ser realizado por um assistente social. 

 A estrutura da Ordem em São Paulo é tripartite e toda ela responde aos padres da ordem. 

Ela se divide em um eixo religioso, um eixo de atendimento e um eixo de advocacy. O eixo 

religioso corresponde à Paróquia Nossa Senhora da Paz, cuja igreja está localizada ao lado do 

prédio da Missão Paz. O eixo de atendimento é que se entende cotidianamente por Missão Paz. 

O eixo de advocacy não tem nome nem estrutura próprios. Existe uma assessora de advocacy, 

posto atualmente ocupado pela assistente social Letícia Carvalho, que lidera os trabalhos e faz 

o acompanhamento dos assuntos legislativos de interesse da Ordem; eventualmente, todas as 

pessoas envolvidas no atendimento participam do advocacy, a depender de quanto os seus 

assuntos de especialidade estão envolvidos nas discussões públicas. Portanto, embora o 

atendimento e o advocacy se confundam em alguma medida, existe uma separação clara para o 

eixo religioso: os profissionais desses dois eixos não são membros da denominação religiosa e 

sua atuação é pautada por outros tipos de critérios. Mesmo os padres encarregados atuam nesses 

eixos no mesmo diapasão que os outros profissionais. 

 Administrativamente, a Missão Paz não tem ligação com a Arquidiocese paulistana. Ela 

se declara financiada apenas por recursos da própria Ordem dos Scalabrinianos e por convênios 

assumidos com empresas parceiras da sociedade civil que empregam imigrantes. A Missão Paz 

é uma das unidades de atendimento de imigrantes dos Scalabrinianos dentre todas as espalhadas 

por 34 países. Existem ao todo também sete centros de estudos migratórios ao redor do mundo, 

um dos quais fica em São Paulo. O advocacy acompanha as unidades de atendimento em suas 

                                                 
21 A cronologia pode ser vista no próprio site da Missão Paz: http://www.missaonspaz.org/historia, acesso em 01 

de junho de 2017. 

http://www.missaonspaz.org/historia
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localidades, mas está representado também em escala global no Scalabrine International 

Imigration Network em Nova York. Trata-se de um centro de advocacy internacional com 

assento na Assembleia Geral da ONU para acompanhamento da governança global da 

imigração. 

 O atendimento na unidade paulistana se divide também em três eixos: jurídico- 

documentação, emprego e saúde. O eixo de documentação envolve todo o procedimento 

burocrático de entrada e regularização do imigrante perante a Polícia Federal brasileira pode 

ser acompanhado pela Missão Paz. Eles possuem computadores e funcionários destinados a 

auxiliar o imigrante a preencher os formulários e explicam todas as etapas a serem percorridas. 

Além disso, a depender da situação financeira do imigrante, a associação poderá também cobrir 

a taxa de protocolo dos pedidos de residência, que em alguns casos pode atingir o valor de 

quinhentos reais. O procedimento pode ser acompanhado – e traduzido – até a sua conclusão 

pelo imigrante através dos profissionais da Missão Paz. O eixo inclui também acesso a 

assistência jurídica promovida por advogados voluntários dentro da estrutura. Trata-se de uma 

assistência cuja abrangência engloba problemas cotidianos na vida do imigrante, mas não por 

isso menos complexos ou importantes. Por exemplo, é oferecido assistência profissional para a 

propositura de reclamações em casos de violação da legislação trabalhista; outros casos podem 

ser encaminhados para advogados públicos com a assistência dos profissionais da Missão Paz. 

 O eixo trabalho do programa de mediação provê o serviço de intermediação entre o 

imigrante desempregado e empresas dispostas a contrata-los. Os potenciais empregadores 

recebem uma palestra acerca das especificidades do público imigrante, enquanto que os 

potenciais empregados imigrantes também são ensinados sobre a organização do mercado de 

trabalho brasileiro. Sessões de mediação são realizadas com o auxílio de um tradutor para que 

a contratação possa ser efetivada. Após o início do vínculo de emprego, a Missão Paz 

permanece em contato com o imigrante para garantir a proteção contra condições degradantes 

de trabalho: tanto o imigrante fica na posse de um contato fácil com os profissionais da Missão 

Paz a quem recorrer por ajudar caso seja necessário quanto a organização realiza visitas 

periódicas aos postos de trabalho para se assegurar do cumprimento da legislação trabalhista. 

 O eixo saúde, por sua vez, garante que os imigrantes tenham tratamentos e consultas a 

sua disposição, fornecidos pela Missão Paz. Ela inclui cuidados ambulatórios e dentais básicos, 

ambos com atendimento no próprio prédio de atendimento no Glicério Em casos mais 

complexos, os imigrantes poderão ser encaminhados para hospitais da região, situações nas 

quais um médico da Missão Paz acompanhará o imigrante durante o atendimento para assegurar 

um tratamento adequado. 
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 Esses serviços e sua correspondência no acompanhamento de interesses legislativos são 

as exteriorizações de uma experiência histórica no tema sem paralelo nas outras associações 

presentes no estudo de caso. Afinal, trata-se não só de uma associação presente em São Paulo 

desde antes da metade do século passado, como também de uma associação cuja única missão 

é atender à população imigrante. Existe a possibilidade de comparação, com muitas ressalvas, 

apenas com o trabalho realizado pela União Nacional Islâmica. 

 

 

 IV.2.1.2-) União Nacional Islâmica 

 

 

 Não era a intenção original da União que fosse instrumento para prestação de ajuda 

humanitária a imigrantes. Seu propósito era o de formar uma união representativa de mesquitas 

no Brasil, mas a alteração das circunstâncias dos fluxos migratórios os obrigou a começar um 

serviço semelhante. Assim, não há similitude de história, proporção ou consolidação dos 

serviços para com a Missão Paz. De fato, o engajamento da entidade mulçumana na regulação 

municipal se deveu em grande medida à incapacidade, reconhecida por eles mesmos, de 

proverem serviços cuja responsabilidade é reconhecidamente estatal. 

 O evento principal que trouxe a UNI para dentro das questões de política migratória foi 

o aumento na entrada de imigrantes sírios no Brasil, para quem as mesquitas significavam um 

polo natural de atração uma vez em solo brasileiro. O fator principal de atração não era 

religioso, mas sim linguístico: apesar da maioria dos refugiados sírios serem mulçumanos, o 

principal motivo para procurarem a comunidade islâmica é o fato de que seus integrantes 

compreendem o árabe. Foi a dificuldade da comunicação com a população fluente em português 

que os levou à comunidade mulçumana, fluente em árabe. 

 Esses refugiados chegavam em uma situação precária, sem posses além das roupas do 

corpo e sem plano de ação uma vez no Brasil. As mesquitas foram obrigadas a acolher os 

refugiados que as procuravam por motivos humanitários, em especial as de Guarulhos e do Pari, 

onde se deram as maiores recepções. Ali eles dormiam e recebiam refeições em estruturas 

improvisadas. Tampouco elas estavam equipadas para prover assistências jurídica, de saúde ou 

no mercado de trabalho. Muitos desses refugiados eram encaminhados para a Cáritas,22 onde 

                                                 
22 Em que pese esse preparo maior, a Cáritas não se envolveu com a formatação do marco legal da mesma forma 

que a Missão Paz por falta de pessoal para tanto, estando presente apenas nas discussões públicas sobre o conteúdo 

da lei. 



111 

 

havia uma estrutura de recepção de imigrantes já pronta, com advogados públicos disponíveis 

e ligações com órgãos de refugiados das Nações Unidas. 

 As entrevistas com o representante mulçumano deixam claro que eles reproduziram 

muito do que aprenderam com a Cáritas no trato com o imigrante e na estrutura de atendimento. 

A existência dessa atuação emergencial em rede e a reprodução de um tipo de atendimento 

significa que a própria UNI também tinha em si uma separação entre o que era a sua atuação 

religiosa e o que era o atendimento dos imigrantes. Caso contrário, dificilmente ela teria 

aproveitado a estrutura de atendimento que pressupunha nos grupos católicos um 

distanciamento para com a missão evangelizante. 

 Não há registro de reclamações por parte dos refugiados pelo fato de serem 

encaminhados a associações católicas. Tampouco há registro de reclamações por motivos de 

intolerância religiosa nessas associações. A convivência de mulçumanos nas associações 

católicas não gerou qualquer disputa que tenha sido notada pelos atores por conta de restrições 

a crenças. De fato, a Missão Paz dispõe seus espaços para a expressão da religiosidade islâmica, 

não só cedendo espaço na paróquia para rezas cotidianas, como também recebendo uma vez 

por ano uma conhecida autoridade islâmica nigeriana, que promove uma cerimônia para a 

comunidade islâmica daquele país emigrada para o Brasil nas dependências da Missão Paz. É 

visível novamente a separação entre o que é religião e o que é atendimento. A expressão da fé 

islâmica é realizada no mesmo espaço destinado à religião católica, na paróquia, e nenhuma das 

duas avança para a estrutura do atendimento. 

 

 

IV.2.2-) Um Estado que assume suas obrigações 

 

 

 Mais de um entrevistado reconheceu que a causa principal de interesse na proposta 

regulatória estava na incapacidade de absorção nas estruturas das associações de todas as 

demandas da população imigrante. Por mais abrangente que fosse esse atendimento, 

compartilhava-se o entendimento de que recaía sobre o Estado não só a obrigação de prover 

esses serviços, como de ampliá-los para integrar essas pessoas na sociedade paulistana. Era a 

necessidade de que ele assumisse responsabilidades que lhe são próprias e que estavam 

informalmente delegadas aos atores religiosos. 

 A parte dos grupos que lidava com essas tarefas não se envolvia nas práticas religiosas 

dos mesmos grupos. Assim, o Estado não estava arrogando para si uma missão escatológica de 
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salvação dos imigrantes. Essa parcela das estruturas dos grupos se volta para um outro tipo de 

atuação que foge do enraizamento religioso das práticas confessionais a fim de se especializar 

no trato com essa população e de agir de acordo com a prática institucional. 

 Sobre esse ponto precisa ser destacado que a dissertação reconhece que o pano de fundo 

para a existência desses atores é uma motivação religiosa de tratar os filhos de Deus com a 

dignidade merecida, se possível salvando assim suas almas. Nenhum desses grupos existiria 

não fosse essa razão fundamental. Todavia, também é necessário distinguir entre qual é a 

motivação original desses grupos e todos os desdobramentos posteriores. Fato é que as 

associações cresceram a ponto de separarem o que é motivação religiosa do que é razão para 

prestar serviços e agir institucionalmente perante o Estado. Essa separação está expressa na 

organização a partir da qual eles agem na esfera pública e na avaliação que fazem da própria 

conduta, o que será analisado algumas seções abaixo.  

 Todos os entrevistados compartilhavam a interpretação de que a atuação das associações 

se definia como humanitária, em oposição a uma atuação estatal baseada em igualdade de 

direitos. Embora não se soubesse precisar o que de fato as abordagens significam, a ideia de 

pretensão é central: imigrantes deveriam ter fundamentos para pretender um direito perante o 

poder público ao invés de depender apenas da caridade da benevolência religiosa. A presença 

de um texto legal traz consigo a noção de garantia jurídica e da promessa juridicamente 

vinculada de uma estabilidade na provisão de serviços públicos. O foco da diferença parece 

estar menos no tipo de serviço prestado e mais na segurança que o direito traz consigo de poder 

opor uma pretensão ao governo para exigir o cumprimento de direitos. 

 O objetivo não era apenas, portanto, o oferecimento de serviços públicos municipais, 

mas um tipo qualificado de oferta. Uma oferta que fosse consistente, perene e gratuita, do tipo 

que apenas a administração pública conseguiria fornecer e fundada por um tipo de discurso cujo 

valor de verdade estaria fundado em uma linguagem de direitos. Não cabe uma linguagem de 

direitos contra os grupos religiosos; cabe apenas uma linguagem de ajuda humanitária. 

 Ainda assim, as duas abordagens, de direitos e de ajuda humanitária, estão fora de uma 

gramática religiosa. Os sentidos dos conceitos não fazem referência a critérios de salvação 

religiosa. A efetivação de uma linguagem de direitos como objetivo da ação regulatória reflete 

a estrutura dos atores, apesar de não ser determinada por ela, tópico que será explorado nas 

próximas seções. A religião dá o nome e define parte de atividade dos grupos, mas não avança 

sobre os setores que entram em contato com o Estado. As atividades de atendimento e advocacy 

poderiam ser potencialmente realizadas por qualquer outra associação, com ou sem inspiração 

religiosa. 
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 Suas motivações religiosas de base importam tanto para o Estado quanto qualquer outra 

razão psicológica, social ou idiossincrática que leva um grupo de cidadãos a se interessar pela 

efetivação de direitos. A implementação da linguagem estatal não tem base religiosa, mesmo 

que a deliberação pública tenha envolvido atores que se carreguem em si o nome de algumas 

religiões. Portanto, a aproximação entre esses setores para fins de discussão regulatória segue 

uma lógica própria aos critérios jurídicos que instrumentalizam e definem os objetivos da ação 

estatal na sociedade. 

 Pelas entrevistas, sustenta-se que havia consenso na implementação da lei de que se 

deveria reforçar a vinculação legal do Estado na prestação de um determinado conjunto de 

serviços aos imigrantes. Muitas dessas obrigações já poderiam ser deduzidas do texto 

constitucional, mas o entendimento era pela necessidade da criação de um marco legal 

municipal que lidasse com questões que envolviam essa população, conforme abordado na 

seção anterior. O capítulo mostra até agora, dessa maneira, que as circunstâncias e os atores 

importam não só para entender onde se inseria a nova regulação, mas principalmente para 

mostrar que ela concretiza a percepção de que a gestão municipal precisava de uma reorientação 

jurídica para atacar necessidades sociais em seu contexto. 

 

 

IV.3-) Valores de orientação e avaliação 

 

 

 As duas seções anteriores evidenciaram como a lei municipal institucionaliza uma 

reorientação prioritariamente jurídica da conduta estatal em um ambiente em que a religião era 

um denominador comum entre vários atores. Por sua vez, os exatos sentidos da mudança na 

regulação jurídica podem ser esclarecidos tanto por uma análise das perspectivas dos agentes 

ali envolvidos quanto por uma investigação das alterações normativas que são trazidas 

 A seção atual joga luz sobre como os agentes se orientavam na prática para mostrar 

quais eram os sentidos que norteavam a construção da nova regulação e como isso se comunica 

com os sentidos jurídicos que o texto legal vai encampar. Ficará claro como a avaliação dos 

agentes de suas próprias condutas vai ao encontro de uma regulação que se preocupa em 

reconstituir juridicamente a atuação da administração pública, sem se imiscuir em condutas 

religiosas. Essa visão se complementa na próxima seção com uma análise das disposições do 

texto da lei. 
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 O pressuposto da nova regulação era a particularidade da ação estatal e a ausência de 

concretização dos seus potenciais até aquele momento. Existia uma noção abrangente de que a 

implementação de direitos por parte do Estado não cumpria a sua função, embora já se contasse 

com a sua previsão constitucional. Uma fala bastante explícita de um dos entrevistados revela 

justamente a compreensão da ausência de uma presença estatal: 

 

TA: Então era uma mobilização para pontos que apenas o Estado poderia 

cuidar. 

Entrevistado 2: Isso, embora fizesse, mas assim, são questões de integração, 

são questões dessa criança estar integrada no mundo, né, embora tivesse, tem 

a creche, a gente tem aula de português, mas assim para começar a migração 

a gente não pode deixar... o migrante não é nosso, né, o migrante não 

adianta deixar ele aqui numa bolha, né, ele precisa se integrar e nesse 

momento ele precisa ter contato com serviços públicos e não pode lhe ser 

negado e aí porquê... é aqui que começa a luta. A gente parte dessa 

consciência de que a gente aceita o migrante no país e que a gente enxerga as 

migrações como uma oportunidade e não como uma ameaça, que é o que o 

estatuo do estrangeiro sempre pregou, mas a gente enxergando as migrações 

como um direito, uma oportunidade, que modelo de integração que a gente vai 

pensar para essas pessoas? É o modelo da assimilação? Que essa pessoa vai 

deixar de ser o que ela é e vai ter que engolir goela abaixo toda cultura 

brasileira? Não, né, ai é o interculturalismo que a gente fala, né. Então, é essa 

pessoa trazer o que ela tem, mas também poder fazer da diversidade 

brasileira com plenos direitos, né. 

 

 As associações tinham a compreensão de que o imigrante não poderia estar sob a sua 

tutela. Além disso, as suas próprias capacidades eram irrisórias perto dos objetivos que uma 

atuação estatal adequada poderia alcançar. O poder público teria a capacidade de promover uma 

integração qualificada do imigrante na cidade de São Paulo, dentro de uma ideia de que ele 

poderia aportar algo à cultura local ao mesmo tempo que usufrui de direitos como um cidadão. 

A integração das culturas, no entanto, vai muito além do potencial das associações, seja porque 

o imigrante não se integra à sociedade nativa estando apenas nas estruturas das associações, 

seja porque elas não poderiam e não queriam fazer esse tipo de trabalho mais amplo. 

 A complexidade da tarefa pedia um outro tipo de racionalidade de atuação. Requisitava-

se uma racionalidade de direitos típica do poder público. Lembra-se da contraposição entre uma 

atuação humanitária e uma atuação de direitos que foi evocada no tópico anterior. O trabalho 

humanitário é adequado para um nível baixo de complexidade, cujo aumento pede outro sentido 

de atuação, uma atuação de direito cuja efetivação será buscada com a aproximação junto ao 

Estado. 

 De um lado, eles vão se dirigir para as discussões junto com Executivo municipal para 

garantir que houvesse uma incorporação no projeto de lei de obrigações que fossem coerentes 
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com o novo conjunto de valores jurídicos norteadores daquele novo momento. Havia um 

elemento de urgência nessa direção: o governo programava uma atuação no campo cujo o 

último momento era a adoção de uma lei, mas desde o princípio haveria medidas de 

competência exclusiva do Executivo que também deveriam ser reorientadas. De outro lado, 

atuou-se junto ao Legislativo para garantir que o projeto de lei fosse aprovado sem que se 

subvertesse a lógica de princípios do texto pensado com o Executivo. Existe aí uma orientação 

temporal nas ações dos grupos que acompanha o ritmo da produção legislativa institucional 

secularizada. Elas obedecem ao ritmo da tramitação regular de um texto legal desde a sua 

concepção no Poder Executivo até sua aprovação na Câmara dos Vereadores. 

 Ali, a Missão Paz, o Sefras e a Conectas estiveram presentes até mesmo na reunião de 

líderes da Câmara, onde se decide a pauta de votação das sessões legislativas, para convencê-

los da necessidade de unidade perante as prioridades que a lei estabelecia. Em Plenário, ele foi 

aprovado por unanimidade pelos vereadores e transformada na Lei nº 16.478/16. A 

unanimidade se deveu ainda a um trabalho prévio de convencimento realizado pela Missão Paz 

com todos os vereadores da Legislatura. Eles se reuniram como todos os cinquenta e cinco 

vereadores para convence-los da importância do marco regulatório. 

 A infiltração que os grupos obtiveram no Legislativo faz pensar com que direito eles se 

faziam ali presentes, sem que houvesse qualquer questionamento quanto a licitude dessas 

condutas. Uma crítica possível ao argumento da dissertação seria dizer que eles puderam se 

infiltrar à margem dos procedimentos deliberativos porque eram de identidade religiosa. No 

entanto, pelo material recolhido se sustenta que a licitude estava respaldada nos sentidos 

jurídicos que justamente a nova regulação procurava efetivar. 

 Os grupos não se viam não como promovedores de interesses religiosos, mas como 

agentes de um trabalho humanitário. Assim sendo, sua identificação atrelava-se ao trabalho 

desenvolvido e à sua função dentro daquele contexto, não com a uma potencial missão 

significada religiosamente. Seu trabalho era coerente com os princípios regulatórios que 

deveriam ser dali em diante os balizadores da gestão municipal no tema, tendo sido esse o 

principal motivo pelo qual eles foram chamados a participar das deliberações públicas e auxiliar 

na sistematização dos direitos no texto legal. O paralelismo entre princípios legais e atuação 

das associações aparte do Estado as imunizaram do questionamento possível sobre a 

inadequação da sua presença. 

 Esse elemento é central para entender tanto porque alguns grupos auxiliaram mais 

ativamente o regulador na produção legal quanto porque outros grupos se abstiveram de se 

aproximar mais do Estado. Dentro desse dinâmica, fica claro que os critérios de pertencimento 
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e participação não dependiam de um sistema de regras religioso, porque o que lhes dava sentido 

era a avaliação do seu trabalho por critérios jurídicos imbricados na prática dos vários agentes. 

 Há um trecho de entrevista expressivo sobre como esse critério funcionava na crítica às 

suas próprias condutas: 

 

Entrevistado 5: Olha, há casos e casos. Não dá para generalizar tudo. Há 

casos e casos. Há situações, por exemplo, você tem determinadas igrejas que 

fingem que atuam e estão interessadas em outras coisas. E outras igrejas que 

de fato põem a mão na massa e está ali independente de qualquer coisa. Isto 

é, ela está lá incondicionalmente e ela está ali preocupada não com apenas 

salvar o espírito, salvar a alma, mas está ali preocupada efetivamente em 

vamos promover a pessoa humana em todas as suas dimensões. E outras 

igrejas que estão ali apenas preocupadas com evangelizar ou catequizar 

ou tem uma noção, uma compreensão muito limitada do que é 

evangelizar, na perspectiva do Cristianismo. Então você em isso. No que 

se refere aos movimentos, seja sindicatos, ONGs ou associações, eu diria a 

mesma coisa. Você tem ONGs que são extremamente competentes, 

comprometidas naquilo que se propuseram a fazer e, por outro lado, você tem 

movimentos, ONGs, associações que não estão ali necessariamente com o 

compromisso voltado para atender ou buscar mediações para as demandas que 

essas pessoas apresentam. Elas estão lá preocupadas na verdade mais com 

garantir que os seus funcionários ou as pessoas que estão na sua coordenação 

tenham um meio de vida. É isso. 

 

 Existe nesse trecho uma contraposição: de um lado, grupos que trabalham de acordo 

com seus princípios e, de outro, grupos que instrumentalizam a causa para outros fins. Em 

ambos os grupos, existem atores religiosos e não-religiosos. Dentre os que instrumentalizam a 

pauta, existem grupos religiosos que só querem “evangelizar ou catequizar” e outras 

associações que querem benefícios pessoais para seus membros. Está demonstrado, portanto, 

que grupos religiosos que querem evangelizar não são bem vistos no movimento, equiparados 

que estão a outros grupos que desvirtuam os propósitos da disputa. Evangelizar é um tipo de 

desvirtuamento, porque trabalhar pelo atendimento correto dos imigrantes é o propósito, não 

catequizar pela religião. Não são bem-vindos os grupos que se movem pela religião. 

 Em um momento posterior da entrevista isso fica ainda mais claro: 

 

TA: Mas o senhor acha que tem alguma estratégia que seja particular dessas 

associações religiosas, ou o senhor acha que essas associações têm alguma 

necessidade diferente de legislação, de reconhecimento?  

Entrevistado 5: Das religiosas?  

TA: É.  

Entrevistado 5: Não. Necessidade de legitimidade diferente, não. Para 

todas elas, o que legitima o trabalho é a resposta concreta do que elas 

conseguem dar. Se elas conseguem responder concretamente a mediação em 

prol do migrante, ela é legitimada. Se dá conta do trabalho, então ela já é 
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legitimada não só pelos próprios migrantes, mas também pelo poder público, 

na medida em que não dá conta deste trabalho ou que o trabalho é posto em 

dúvida, seja no caráter ético ou no caráter moral ou de transparência, a 

legitimidade no mínimo fica ameaçada, senão vai por terra. Isso vale para 

todas elas (...). 

 

 O trecho deixa evidente como os atores não percebiam a legalidade dos grupos a partir 

de um elemento religioso, mas sobretudo como decorrente do bom trabalho de atendimento que 

era realizado. Sua função com a população imigrante é alçada à condição de critério para definir 

quem está incluído e quem está excluído da deliberação regulatória. Outra entrevista confirma 

esse ponto: 

 

Entrevistado 1: Porque assim, por mais conhecimento que a gente tenha né, o 

trabalho que a gente realizava antes, é, primeiro que é tudo muito dinâmico. E 

segundo, que são essas as pessoas que estão, ou trabalhando no dia a dia, 

ou vivendo essas questões no dia a dia. E a gente né, quer não ter a 

pretensão de, digamos assim, de saber mais do que essas pessoas. Então, é 

claro que a gente tem nosso conhecimento técnico e tudo mais, do trabalho 

que a gente realizou e somando isso a gente acredita que o resultado é muito 

melhor. Então, a preocupação é, é justamente mesmo de fazer isso de forma 

participativa. Que as pessoas tenham, tanto que a gente teve o comitê mas teve 

antes, teve uma audiência pública. Foi feita uma consulta pública também pra 

ampliar isso, pra não ficar só com um... Foi a consulta pública né, posterior e 

uma audiência pública aberta, anterior ao trabalho no comitê. Foi o processo 

que a gente formatou pra fazer isso de forma é, de que a gente conseguiria né, 

maior participação, de forma mais participativa possível. 

TA: As organizações que participaram do comitê são aquelas listadas na ata da 

reunião? 

Entrevistado 1: Isso, é. 

TA: Há uma predominância de organizações religiosas nesse caso. 

Entrevistado 1: Com certeza.  

TA: Historicamente. 

Entrevistado 1: E ainda atualmente. 

TA: Ainda atualmente. Então, são muitas entidades que trabalham com 

imigrantes e são predominantemente católicas, hoje em dia começa a variar um 

pouco mais? 

Entrevistado 1: É porque, acho que a igreja católica, ela tem uma, uma, 

alguma ligação com esse tema mesmo. Por exemplo, os scalabrinianos eles, 

é, não vou entrar, você deve saber mais do que eu pra falar sobre isso, é, a 

missão deles é essa. 

 

 O entrevistado reconheceu a predominância católica no tema e, ainda assim, aceitou que 

essa predominância estivesse presente no contexto da regulação sobre o tema imigratório. Não 

houve, entretanto, a transformação da ação estatal em instrumento de pautas religiosas. 

Reconhece-se que a especialidade desses grupos é o conhecimento que eles detêm e que precisa 

ser incorporado na atividade pública. A transição entre sociedade civil e regulação jurídica se 
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dá nos termos do conhecimento e da experiência com o atendimento às necessidades dos 

imigrantes. Um trabalho de tal tipo que poderia ser reproduzido em boa parte pela administração 

municipal porque atendia aos princípios jurídicos que se queriam norteadores da boa gestão 

pública a partir da leitura da Constituição feita no marco regulatório municipal. Não se orienta 

em momento algum por normativas religiosas. 

 Conforme se disse, a avaliação jurídica do trabalho determina quem estará presente e 

quem não estará. Por exemplo, a UNI se recusou a participar das conversas com o Poder 

Legislativo, porque não entendia que estava autorizada legalmente a tal. Vale lembrar que 

diferenciação para com a estrutura religiosa acometeu também a estrutura de atendimento das 

mesquitas, como foi mostrado no tópico anterior. Entretanto, não era sua intenção ter que lidar 

com aspectos da governança municipal antes de ser confrontada com a urgência do tema da 

imigração. A separação entre religioso e jurídico não foi tão bem-acabada na sua autopercepção 

quanto na das associações católicas, o que lhes limitava o próprio campo de ação. Sua missão 

principal era antes de tudo ainda religiosa, ao contrário da estrutura montada pelos 

Scalabrinianos, razão pela qual enxergavam como ilícita a presença nas discussões regulatórias 

com a Câmara de Vereadores. 

 Esse fato não é contraditório com a sua presença nas discussões com o Executivo, 

porque não sustenta em um eventual enraizamento da norma jurídica no sistema religioso. É 

necessário ver qual era o sentido que orientava o grupo islâmico: 

 

Entrevistado 3: Só foi uma... assim, uma coisa bem natural, assim, porque... 

aliás, a Prefeitura quem procurou a gente lá, quando eram muitos, assim, 

muitos refugiados. Eles quem procuravam a gente, viram que... ah, 

vamos... a gente tinha um pedaço. Eles pediam esse pedaço, eles querem saber 

quantas pessoas, quantas famílias, quantas... então, a gente acaba também 

dando muito, assim, informações que eles não tinham. E foi uma coisa bem 

natural, assim, ninguém pedir nada, né? Ninguém pedir nada. Um ajuda no 

outro e não tem nada, assim... 

TA: Vocês tiveram... eu não sei se dá pra fazer essa diferença, mas vocês 

tiveram mais ligados com a parte da Prefeitura ou depois com a parte da 

Câmara dos Vereadores para fazer a lei ser aprovada?  

Entrevistado 3: Não, a gente não... a gente participou da Prefeitura pra 

ver como... o que podemos... na verdade, o que eles querem de nós, o que 

eles precisam de nós, de informação, para... quando fazia a política. Não 

sabe como o Legislativo vai fazer. Eles chamaram a gente para, assim, saber 

umas coisas, para informações dos refugiados, que eles precisam, o que eles 

necessitam. Mas, agora, depois, tem o departamento que eles também são 

como... para fazer uma lei, não só... depende de uma entidade ou da outra. 

Mas dá pra todo mundo, todas as pessoas. Unir todo mundo pra poder fazer 

uma coisa adequada.. Então, a gente não acompanhou nada dessa parte da 

Câmara, outras coisas. 

TA: A parte de vocês foi mais mesmo ajudar a Prefeitura... 
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Entrevistado 3: A Prefeitura atingir, dar informações, ajudar a Prefeitura 

com informações, talvez, que eles precisam saber sobre essa experiência 

desses refugiados, desses imigrantes. 

 

 A UNI se enxergava como uma entidade que foi procurada pela Prefeitura para fornecer 

informações sobre a situação dos imigrantes em São Paulo e nada mais. Sua participação nas 

discussões com o Executivo estava vinculada estritamente ao trabalho provisório que estava 

sendo realizado. Ela estava autorizada somente a participar porque tinha informações 

pertinentes que poderiam ajudar a Prefeitura a regular o tema. Não poderia a interferir no 

Legislativo, porque isso é um assunto que envolve “todas as pessoas” e não poderia ser 

particularizada por uma associação essencialmente religiosa. Muito embora seu atendimento 

estivesse dissociado de elementos religiosos, a provisoriedade da sua atuação não permitiu uma 

dissociação na UNI a ponto de ela se colocar como uma associação humanitária frente ao poder 

público. Portanto, ela se retrai como uma simples informante da Prefeitura nas discussões. Em 

quem a secularização não se consolidou não pode entrar no terreno do direito secular. 

 As atividades da Missão Paz só têm lugar porque estão há mais tempo consolidadas 

como um tipo de serviço dissociado da evangelização paroquial. Ela está autorizada pelo 

trabalho realizado que, de tão estruturado historicamente, desacoplou-se dos elementos 

catequizadores da Ordem e ganhou sentido dentro das normas que orientam a licitude do próprio 

governo municipal. Ao contrário, a UNI se legitimou também pelo seu trabalho, mas apenas 

como informante, não como grupo de trabalho consolidado. A sua constituição como estrutura 

de atendimento à população ainda é muito recente para tanto. 

 A consequência, tanto da atuação na Legislativo quanto como informante, é permitir 

que essas associações funcionem como canais por meio dos quais os sentidos da regulação se 

podem expressar. O direito iguala as demandas dos imigrantes com aquelas que são filtradas e 

vocalizadas pelas associações. Falar em “trabalho humanitário” as distancia de divergências 

político-religiosas e as capacita como representantes legítimos dos interesses da população 

imigrante. 

 Por isso, afirma-se que a força das propostas encampadas pelos grupos religiosos vem 

da sua identificação como “sociedade civil”: 

 

TA: Vocês passaram então em todos os gabinetes... 

Entrevistado 2: Isso, isso, é, então a gente fez essa atuação realmente, 

dividimos em... né. Então, quem fez foi o SEFRAS, nós da Missão Paz e a 

Conectas, fomos nós três que fizemos essa incidência e a gente passou por 

todos, porque na verdade a gente fez uma carta, vamos lá, porque sempre 

assim, mesmo passando em gabinetes e tal, é sempre importante você ter em 
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documento e esses documentos que a gente faz sempre tem um grande número 

de... olha como a gente faz, faz no carômetro e ai a gente tipo vai pelas 

lideranças a gente acaba pensando em estratégias. Olha, está vendo, a gente 

pega todo o mapeamento dos vereadores no caso e também esses material. 

Então, por exemplo, na época o que a gente tinha feito, a gente ia até os 

gabinetes sempre não só o nosso nome, mas o nome de um grupo grande esses 

geralmente formam o movimento (...) E ai a gente fez realmente essa 

passagem, passamos nos membros da comissão porque era muito 

importante no primeiro turno que nenhuma comissão obstruísse, 

passamos e levando realmente. Eu acho que o discurso é basicamente esse, 

sempre em apoio e a gente sempre reforçando isso que é um debate supra-

partidário, porque eu acho que mesmo que vindo do PT na época, a gente 

tinha tipo outros senadores, outros vereadores que dialogavam com o 

assunto de uma forma tranquila e falar que é uma construção que é a 

sociedade civil eu acho que esse é o maior argumento e é o que a gente usa 

até hoje, né. 

 

 O trecho expõe a atuação em rede nos gabinetes dos vereadores e como isso reforçava 

as prioridades da nova regulação. O projeto de lei deveria ser aprovado porque era fruto de uma 

construção da sociedade civil que priorizava o atendimento a valores presentes no ordenamento 

jurídico e não concretizados na vida social. Imunizava-se, portanto, de qualquer divisão 

religiosa ou partidária. A presença de atores religiosos dentro da sociedade civil não invalida 

esse consenso. Antes, eles estão juntos a esse consenso graças à adequação da sua estrutura e 

do seu trabalho aos valores encampados pelo projeto. 

 Portanto, a integração das condutas entre administração pública e agentes da sociedade 

civil refletia valores que serão incorporados no texto legal. A prática dos agentes era avaliada 

segundos critérios alheios a normas religiosas, facultando-lhes acesso às deliberações 

regulatórias. A atuação dos grupos no atendimento dos imigrantes se torna modelo para a 

atuação do poder público principalmente também porque respondia a critérios que já 

incorporados na ordem jurídica e que foram reatualizados no marco regulatório municipal. Esse 

ponto está aprofundado na seção seguinte, mostrando como o texto da lei em abstrato reforça 

os valores norteadores das interações concretas. 

 

 

IV.4-) O espelhamento da lei na estrutura civil e sua justificativa constitucional 

 

 

 A regulação municipal final reflete em muitos pontos a estrutura do trabalho das 

associações religiosas, como vai se mostrar agora. Esse fato deixaria a dissertação vulnerável à 

crítica de que não é possível falar em qualquer secularização, porque os mesmos valores 
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religiosos que orientariam a organização das associações teriam estruturado a ação 

governamental. Conforme se disse no tópico anterior, no entanto, não havia valores religiosos 

atuantes sobre a estrutura de atuação civil dos grupos. Além disso, será argumentado agora que 

a estrutura das associações só pode ser aproveitada como modelo de atuação porque respondiam 

às necessidades dos valores jurídicos com os quais a administração pretender regular a questão. 

É o direito que autoriza o espelhamento porque há coerência com os critérios encampados, por 

exemplo, no texto constitucional. 

 Nas duas primeiras seções, a dissertação mostrou como se tratava de uma situação de 

recorrentes violações de direitos dos imigrantes, identificados por quem trabalhava mais 

diretamente com eles na sociedade civil. Uma pergunta que poderia ter sido feita então é como 

era possível falar em violação de direitos se não havia um marco legal no município que 

disciplinasse o tema. O próprio art. 1º, III, da Lei nº 16.478/16 fala que um dos seus objetivos 

é impedir a violação de direitos, sem especificar se esses direitos estão previstos ali ou em outro 

texto legal. 

 A possibilidade estava aberta porque se tratavam de situações já reguladas pelo direito 

em outros momentos, principalmente pela Constituição. Esses sentidos internos ao direito serão 

recolocados pela legislação municipal a fim de que ela seja coerente com o todo que a precede. 

São esses sentidos preexistentes que autorizam a utilização do modelo das associações e se 

comunicam diretamente com os sentidos articulados pelos agentes como foram expressos na 

seção anterior.  

 O espelhamento fica evidente quando se olha para a disposição de ações prioritárias da 

regulação e o paralelismo com os eixos de atuação em saúde, trabalho e assistência social da 

Missão Paz. Cada um desses eixos representam um feixe de ações em prol do imigrante: 

atendimento médico, ajuda na retirada de carteira de trabalho e fornecimento de cestas básicas, 

por exemplo. 

 Em paralelo, art. 7º define as ações prioritárias do marco legal. Os três primeiros incisos 

desse artigo são, em sequência: garantir à população imigrante o direito à assistência social, o 

acesso universal à saúde e a promoção do direito do imigrante ao trabalho decente. A 

coincidência com os eixos da Missão Paz é total. Ao mesmo tempo, não é possível dizer que 

esse artigo inova na ordem jurídica brasileira, uma vez que todos esses direitos já estavam 

previstos no plano constitucional. 

 As disposições se ligam à intenção de que o marco regulatório concretizasse para a 

população imigrante direitos previamente dispostos em níveis mais abstratos do ordenamento. 

O inciso II, que fala do acesso à saúde, especifica que a administração deve estar atenta aos 
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efeitos dos deslocamentos territoriais, aos diferentes perfis epidemiológicos e às características 

do sistema de saúde do país de origem. Ao falar sobre a promoção do trabalho digno, o inciso 

III fala em igualdade de tratamento e de oportunidades com os demais trabalhadores, no 

fomento do empreendedorismo e na inclusão do imigrante no mercado formal. Trata-se da 

mesma lógica de obrigar o município nos sentidos específicos que esses direitos constitucionais 

possuem para a população imigrante. 

 Além do espelhamento, existem outros pontos do texto legal que refletem proposições 

dos grupos religiosos, mas que estão justificados dentro da lógica constitucional. No Artigo 1º, 

parágrafo único, a legislação desvincula o status de imigrante e a situação documental da pessoa 

do imigrante. Não é mais relevante se a pessoa chega a São Paulo com um passaporte válido ou 

mesmo se possui a aprovação do governo brasileiro para que lhe seja reconhecido o status 

imigratório. Essa foi uma demanda direta da Missão Paz para evitar que os direitos positivados 

pela legislação pudessem ser violados por conta de questões práticas de documentação nos 

órgãos públicos. 

 O risco que se procurou sanar foi o de algum serviço público identificar o status de 

imigrante com alguma documentação específica e negar acesso a quem não a possuísse. No 

mesmo sentido, o Artigo 3º, IV assegura o acesso dos imigrantes ao serviço público 

independentemente dos meios de identificação que venham a ter. Trata-se de uma proposição 

que visa atacar especificamente problemas como o registro dos filhos de imigrantes em escolas 

públicas, obrigando a administração escolar a matricula-los independente das limitações de 

infra e cyber-estrutura. Vê-se que são disposições gerais aplicáveis em tese a qualquer outro 

serviço público para impossibilitar que o município exija mais do que o direito determina para 

a sua efetivação. 

 Na mesma linha, o Artigo 4º, I, (a) e II determina que a administração pública prepare 

e eduque os seus agentes tendo em vista a realidade das pessoas migrantes e a legislação 

relevante na área, bem como que ela contrate novos agentes públicos oriundos das comunidades 

de imigrantes. A preocupação é semelhante ao artigo anterior no que se refere a lidar com 

problemas de operacionalização dos direitos na realidade social: aqui, a legislação ataca, por 

exemplo, as dificuldades linguísticas de comunicação, obrigando a administração a se adequar 

às possibilidades do imigrante. 

 O inciso IV do art. 7º dispõe o acesso de crianças, adolescentes e adultos à rede de ensino 

público municipal, uma questão em que se identificavam violações e que era demandado pelos 

grupos religiosos. Ele fala na garantia à educação “por meio do acesso, permanência e 

terminalidade”, tornando mais específico o texto constitucional que já previa indistintamente o 
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direito à educação a todos que residem em território nacional. O mesmo é feito para o direito à 

moradia, que está especificado no inciso VI e obriga a administração municipal a “coordenar 

ações no sentido de dar acesso à população imigrante a programas habitacionais, promovendo 

seu direito à moradia digna”. 

 Os sentidos do texto estão conectados, como pode se ver, tanto ao que se expôs do 

contexto em que a regulação se insere quanto aos propósitos da prática dos agentes religiosos. 

Existe uma clara pormenorização das atribuições do poder público para lidar com um cenário 

de violações que fugia ao escopo das associações religiosas e que se intensificava em uma crise 

imigratória. O marco regulatório mostra como é verdadeiro falar em uma aproximação junto ao 

Estado para que ele assumisse obrigações que lhe eram juridicamente impostas desde antes pela 

Constituição. 

 Ao mesmo tempo, existem também disposições legais que criam os modos de operação 

do governo municipal. A regulação estabeleceu os objetivos a serem cumpridos e a maneira 

como esses objetivos deveriam ser alcançados. 

 O art. 5º, caput, obriga o município ao constante diálogo com a sociedade civil por meio 

de audiências e consultas públicas, ao passo que o §1º estabelece a criação de um Conselho 

Municipal de Imigrantes para “formular, monitorar e avaliar” o desenvolvimento da gestão 

pública decorrente do marco legal. Submete-se o Poder Executivo a um controle externo e a 

proibição de tomada unilateral de decisões, a fim de estar em consonância com o princípio de 

que a ação do poder público irá sempre se atentar para as especificidades da população que 

atende. 

 O art 6º, por sua vez, determina a manutenção do Centro de Referência e Atendimento 

ao Imigrante (CRAI) como uma estrutura municipal que preste atendimento ao imigrante 

conforme os direitos ali dispostos, em semelhança ao que fazem os grupos da sociedade civil. 

Outra atribuição do Centro será articular o acesso aos serviços públicos nos diferentes órgãos 

do município para que a população não se veja desamparada por causa de particularidades da 

sua situação. 

 Não são, portanto, aspectos religiosos que aproximam o Estado dos grupos civis. Um 

olhar por dentro dos sentidos do texto da lei mostra que a atuação das associações em muito já 

concretizava normas constitucionais que deveriam estar reguladas pelo governo municipal na 

sua gestão do tema. É o exemplo clássico, entre outros, do trabalho assistencial, da assistência 

em saúde e da inserção no mercado de trabalho. Além disso, a regulação vai trazer algumas 

inovações na estrutura do governo, como o CRAI, para que se criem meios de implementação 
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das disposições legais, ao mesmo tempo em que submete esses meios a um controle próprio de 

regimes democráticos. 

 O próprio texto da lei não contém qualquer menção à ideia de religião como um fator 

relevante para os direitos em questão. A liberdade religiosa dos imigrantes é garantida, no art. 

2º, IV, através da defesa contra qualquer tipo de discriminação e da proteção da cultura nativa 

do imigrante. Dentre os objetivos da regulação, no art. 1º, I a IV, estão o respeito à diversidade, 

a proteção contra a violação de direitos e o fomento da integração social, nada que se possa 

vincular a qualquer tipo de conteúdo religioso. Ao contrário, esses direitos apenas repetem 

previsões constitucionais sem que haja necessidade, dessa vez, em particularizar o seu 

conteúdo, porque não há ação específica requerida por parte do poder público. São as únicas 

referências a religião que se encontram na regulação. 

 Se fosse o caso de que a atuação dos grupos não preenchesse os requisitos 

constitucionais do que sejam os direitos da população imigrante, não seria possível que a lei se 

espelhasse no seu trabalho. Grupos que não efetivassem esses direitos da maneira correta 

dificilmente estariam autorizados a participar da construção da nova regulação. Um marco legal 

que se espelhasse em uma atuação equivocada do ponto de vista jurídico dificilmente se 

sustentaria em um controle abstrato de constitucionalidade, por mais correta que ela pudesse 

ser dentro uma lógica religiosa dos grupos participantes. Foi a adequação jurídica prévia dos 

grupos que possibilitou a sua participação na deliberação regulatória e a utilização das suas 

estruturas como modelo para o poder público. É essa a descoberta que o sentido interno da 

regulação fornece. 

 

IV.5-) Conclusões parciais 

 

 

 Da mesma forma que na análise da prática abstrata, a conclusão sobre a prática 

regulamentadora está dividida em duas partes. A primeira se destina a sumarizar as principais 

conclusões do capítulo, ao passo que a segunda oferece quatro pontos que podem ser colocados 

frente ao debate mapeado sobre secularização com base nesses achados. 

 

 

IV.5.1-) A regulação frente a seu contexto 
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 A principal característica da Lei Municipal 16.478/16 é marcar uma reorientação 

jurídica na administração municipal. Uma informação que poderia parecer óbvia, uma vez que 

se trata da edição de um novo texto legal, mas que ganha relevância ao se pensar o contexto em 

que se insere e os motivos pelos quais é analisada na dissertação. São duas as conclusões mais 

importantes a que chega o capítulo. 

 A primeira conclusão é que, embora tenha havido influência e articulação por parte de 

atores religiosos, a lei municipal atende a exigências de reorientação de condutas internas ao 

próprio direito. As circunstâncias em que se inserem o texto da lei são importantes para entender 

qual o sentido da aproximação dos grupos religiosos com o governo municipal. Não se tratou, 

em momento algum, de imposição de valores religiosos à gestão municipal, como ficou claro 

pela descrição dos eventos que envolviam a crise imigratória que se abate sobre a cidade a partir 

do início da década. Os acontecimentos descreviam um cenário onde um grande contingente de 

imigrantes chegava em São Paulo sem que houvesse uma estrutura de acolhimento adequada 

por parte do poder público. 

 Em consequência das proporções e da visibilidade que essa questão assumiu, 

começaram-se a ser diagnosticadas situações de violações de direitos dessa população, como a 

discriminação no mercado de trabalho formal e o impedimento do uso de serviços públicos tais 

como escolas municipais e postos de saúde. O interesse dos grupos religiosos que faziam o 

atendimento desse público junto ao governo estava em possibilitar a edição de um novo marco 

regulatório que reorientasse a ação pública para atacar essas necessidades urgentes. 

 O propósito era dar concretude a direitos constitucionalmente assegurados que estavam 

sendo negligenciados por falta de um instrumento legal específico a nível municipal. A 

reorientação jurídica que se pretendia na gestão pública não respondia a critérios que fossem 

externos ao direito. Pelo contrário, tratava-se de usar da deliberação pública e da experiência 

das associações para adequar o governo municipal a critérios institucionalizados no texto 

constitucional. A justificativa para a edição da lei estava na necessidade de dar coerência para 

as medidas do governo municipal com relação à Constituição. 

 Por isso, é um erro imaginar que a presença dos grupos religiosos nas deliberações sobre 

o texto regulatório pudesse indicar um esvaziamento do direito perante outras práticas sociais. 

Esse ponto é fundamental. No plano sociológico ou político, a influência desses grupos pode 

ter sido muito importante para que se decidisse regular a matéria dessa forma e nesse momento. 

Entretanto, esse fato não significa que não haja motivos jurídicos pelo qual a regulação 

precisasse ser feita. A presença das associações religiosas iluminou as obrigações 

constitucionais que recaíam sobre o administrador público e que estavam sendo ignoradas 
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naquele contexto. A regulação vem para especificar quais são as condutas exigidas da Prefeitura 

com base nas normas preexistentes do ordenamento. Vista da perspectiva do agente público, a 

nova lei fornece coerência jurídica para a sua ação conforme as obrigações impostas por níveis 

mais abstratos do próprio direito. As justificativas para que o texto regulatório guardasses esses 

sentidos normativos estão em outras partes do sistema jurídico, não na pressão de grupos 

religiosos. 

 A segunda conclusão é que a influência dos grupos religiosos, apesar de não justificar 

juridicamente o formato da regulação municipal, era autorizada pelo direito, mas não com base 

na liberdade religiosa. A todo momento, ficou claro que a orientação normativa de suas 

condutas não se ligava a critérios religiosos, mas a princípios abstratos como “trabalho 

humanitário”. Grupos que se norteavam por intenções “evangelizadoras”, como disse um dos 

entrevistados, eram objeto de crítica pelos demais membros da prática. 

 Ao se orientarem por princípios humanitários, esses grupos expõem como o seu trabalho 

é autorizado pelo direito. Esse fato se junta ao espelhamento das associações que boa parte da 

regulação promoveu na estrutura municipal. Os sentidos normativos que o marco legal encampa 

também são atendidos pela atuação das associações, muito embora contra elas não seja possível 

falar em uma linguagem de direitos. Obviamente, não é direito do imigrante receber o 

atendimento em grupos civis, mas uma vez que o atendimento existe ele é autorizado com base 

em valores jurídicos que poderiam pautar também a atuação do governo municipal. A 

predominância do sentido de efetivação desses direitos faculta aos grupos estarem presentes 

junto ao governo na prática regulamentadora. Por esse motivo, não há questionamento nem 

quanto a atuação civil das associações, tampouco quanto a sua presença nas deliberações sobre 

a regulação. 

 Direitos subjetivos como o direito à assistência social e ao atendimento de saúde estão 

atendidos nas estruturas dos grupos. Quando eles atuam, parte dos direitos subjetivos dos 

imigrantes se vê efetivada. Pode-se fazer um complemento ao capítulo anterior desse modo. Lá 

se expôs que a presença pública de religiões se justificava a partir de uma concepção de 

liberdade religiosa como expressão absoluta da fé privada. Aqui, a presença pública não está 

ancorada na expressão das crenças desses grupos, porque, como se viu, seus propósitos não se 

conectam a expressão imediata da sua crença. Sua presença e sua atuação são autorizadas no 

nível da prática regulamentadora concreta porque atendem a valores como o direito à saúde e o 

direito à assistência social. Portanto, a publicidade da religião nesse contexto não tem, 

necessariamente, ligação com a expressão de normas religiosas nas condutas privadas. 
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IV.5.2-) Limites aos argumentos sobre secularização 

 

 

 São quatro pontos que essas duas conclusões adicionam ao debate sobre secularização 

mapeado no segundo capítulo. Cada um deles reforça uma ressalva que foi identificada no 

capítulo sobre a prática abstrata do direito de liberdade religiosa. Por isso, repete-se agora a 

numeração das conclusões, deixando mais clara a ligação entre os dois capítulos e as conclusões 

finais no próximo capítulo. 

 (a) A primeira ressalva vai novamente para o argumento de que não é adequado falar 

em secularização porque várias matrizes religiosas estariam ocupando o espaço público. As 

razões para ocupação, segundo a literatura, poderiam ser tanto a regressão de um processo 

histórico quanto a gênese religiosa do próprio espaço público no caso brasileiro. No capítulo 

anterior já havia sido mostrado como um sentido de secularização enquanto desenraizamento 

do direito das instituições religiosas poderia ser utilizado para analisar uma situação de 

publicidade das religiões. Lá, falou-se em um direito que autoriza na sua prática abstrata a 

expressão absoluta da fé privada com base na articulação de um direito de liberdade religiosa. 

O capítulo que termina agora reforça essa ressalva ao adicionar à perspectiva abstrata da prática 

jurídica um ponto de vista interno da prática regulamentadora da gestão pública que também 

autoriza a essa presença religiosa pública sem abrir mão de sua autonomia valorativa. 

 Para fundamentar esse ponto, as duas conclusões do capítulo são úteis. De um lado, 

vivenciou-se a influência concreta de grupos religiosos na deliberação sobre o modelo 

regulatório da questão imigratória em São Paulo, sem que isso significasse uma determinação 

do seu conteúdo à revelia dos sentidos jurídicos do ordenamento. Pode-se ver que a perspectiva 

do agente público era de reorientação das exigências de conduta governamentais de acordo com 

as obrigações normativas que níveis mais abstratos do direito impunham. Também da 

perspectiva dos agentes da sociedade civil o sentido de sua aproximação com o Estado era o de 

fazer valer na regulação municipal os sentidos encampados pelo texto constitucional. O marco 

regulatório se justifica, portanto, com base nos critérios que o próprio direito fornece e não com 

base em relações de causalidade de valores religiosos sobre a prática jurídica. 

 De outro lado, os sentidos encampados pelos próprios atores civis na relação com o 

Estado não demonstram contaminação por valores religiosos. Ao contrário, sua atuação com 

imigrantes reflete prioridades do ordenamento jurídico e, por isso, pode basear os motivos pelos 

quais eles se orientam nas deliberações públicas. A intenção é a de garantir a efetivação de 
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direitos negligenciados. A prática jurídica filtra, portanto, aqueles agentes que podem participar 

da regulamentação e os que devem ser excluídos. São admitidos internamente aqueles cujo 

propósito esteja de acordo com os critérios normativos de uma linguagem de direitos. A 

publicidade das religiões, como se vê, não é um problema para se afirmar que há 

desincompatibilização entre prática jurídica em nível concreto e contexto institucional 

religioso. 

 Desse modo, ainda que em algum sentido se possa falar que a presença pública de 

religiões atinja o conceito de secularização, não é correto afirmar que qualquer presença pública 

o faça. Da mesma maneira que a prática abstrata do direito de liberdade religiosa, a 

regulamentação municipal em São Paulo mostrou que o direito pode aceitar e filtrar a 

associações religiosas com influência pública, sem que isso desintegre a prática jurídica. Existe 

um sentido de secularização que não é atingido pelo argumento teórico que foi exposto no 

segundo capítulo. 

 (b) A segunda ressalva se liga ao argumento de que várias secularizações são possíveis. 

Novamente, não está se invalidando totalmente o argumento, apenas trazendo o que de novo o 

direito pode falar sobre esse ponto. No Capítulo III, viu-se que abstratamente o direito de 

liberdade religiosa tinha a função de modular a presença religiosa na vida pública e, por esse 

motivo, ao invés de se falar em diferentes secularizações seria possível afirmar a existência de 

diferentes regulações abstratas de liberdade religiosa. A vantagem dessa perspectiva é 

conseguir articular também dentro do direito esses diferentes modelos, ao passo que falar 

simplesmente em secularizações diversas obstrui o tratamento da questão do ponto de vista 

jurídico. 

 O que a prática regulamentadora mostrou é que não só o direito de liberdade religiosa 

influi na modelagem das relações entre Estado e religiões. No caso específico da Lei Municipal 

nº 16.478/16 não é possível individualizar um só valor que também cumpra essa função, 

sobretudo porque se trata de uma legislação que procura regular vários aspectos da vida do 

imigrante. Em destaque na atuação dos grupos religiosos nas deliberações estão os direitos à 

assistência social, ao trabalho digno e à saúde. 

 Esses sentidos normativos orientaram tanto o atendimento de imigrantes em suas 

organizações quanto o propósito de interagir com o poder público para pensar uma regulação 

ao tema. A especificação das condutas do governo municipal de acordo com esses valores era 

o critério pelo qual se avaliava o acerto das propostas regulatórias e da participação das 

entidades no processo deliberativo. Por isso, devem-se adicionar esses três direitos ao lado do 

direito de liberdade religiosa como habilitadores da presença religiosa pública. A partir desse 
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ferramental um membro da prática jurídica pode articular o debate teórico sem ser 

obstaculizado por um aparato conceitual que só fala em diferentes secularizações. A 

identificação dos valores em jogo permite entender como esses modelos ocorrem a partir do 

direito. 

 (c) A terceira conclusão diz novamente respeito ao argumento de Taylor. O capítulo 

anterior mostrou uma característica possível da era da mobilização que ainda vale atualmente 

através tentativa de dar coerência à mobilização social da expressão religiosa dentro do direito. 

O Capítulo IV, por sua vez, traz um indicativo possível sobre a era da autenticidade. 

 No Capítulo III, mostrou-se que as concepções internas de liberdade religiosa traziam 

algum tipo de imposição social de determinadas religiões e fundamentavam um tipo absoluto 

de manifestação da fé privada. O direito estava autorizando, portanto, uma mobilização 

religiosa que procurava solidificar os dogmas da própria fé, encaixando-se na ideia de Taylor 

de que as religiões precisariam se articular nas diferentes esferas sociais para viabilizar sua 

existência. O direito estava cumprindo esse papel ao, por exemplo, nas palavras do Ministro 

Alexandre de Moraes, permitir que estudantes fossem ensinados conforme os dogmas da 

própria crença nas escolas públicas. 

 Ao contrário, o Capítulo IV deu conta de uma prática regulamentadora na esfera 

municipal que não contou com uma organização de grupos para a consecução de pautas 

imediatamente religiosas. Mostrou-se que se tratava de uma articulação com um sentido próprio 

ao direito de efetivação de garantias constitucionais na regulação municipal e como esse sentido 

ditou os limites das participações, as autopercepções dos membros da prática e o produto 

legislativo final. Sem invalidar o ponto do capítulo anterior, a prática regulamentadora 

evidenciou uma forma de expressão das crenças de grupos religiosos que exemplificam 

características da era da autenticidade proposta por Taylor. Sempre com as mesmas ressalvas 

que foram feitas anteriormente sobre a necessidade de se aprofundar esse ponto com as devidas 

mediações sobre a transposição do seu argumento para a realidade brasileira, pode-se trazer um 

indicativo de sobreposição com o tipo ideal da autenticidade na realidade brasileira. 

 Taylor falava que era um erro imaginar que as únicas possiblidades de se viver a fé hoje 

em dia seria através de uma forma privatizada e familiar. Como o importante seria dar vazão a 

expressividade individual e as prioridades espirituais de cada um, era totalmente possível 

imaginar diferentes formas de manifestação das crenças religiosas, algumas das quais poderiam 

requerer uma presença pública. O caso da regulação da questão imigratória em São Paulo parece 

mostrar um exemplo de expressão da fé de grupos que pediam o engajamento com trabalho 

assistencial e, conforme as necessidades das circunstâncias em que se inseriam, pediam também 



130 

 

participação na prática jurídica para regulamentar a ação estatal no tema. Esse ponto reforça a 

limitação de posições como as de Berger e Burity, por exemplo. 

 Além disso, o capítulo foi capaz de mostrar que essas formas de experiência religiosa 

que pedem interações na esfera pública e com o Estado são processadas pelo direito conforme 

seus próprios critérios. Igual ao capítulo anterior em que se mostrou como a mobilização 

religiosa tem um sentido interno ao direito, também a expressão que pede aproximação com o 

Estado precisa ser compreendida por normas jurídicas para poder acontecer. Como não se 

tratava de uma aproximação para garantir a própria expressão da fé, mas de um objetivo externo 

requerido pela crença, outros valores jurídicos além da liberdade religiosa entraram em cena 

para dar sentido ao que poderia ser encarado em outro cenário como uma invasão do direito por 

valores religiosos. 

 Evidencia-se, portanto, que a era da autenticidade também precisará de uma 

compreensão do ponto de vista jurídico dos fenômenos caso queira uma visão completa dos 

modos de experimentação da fé. De um ponto de vista religioso, é possível compreender a 

influência na regulação pública apenas como um imperativo dos dogmas da fé, mas para uma 

análise completa da vida social só essa perspectiva não basta. É preciso ter em mente que esse 

imperativo religioso só se desenvolve dessa forma caso também dentro do direito faça sentido 

que ele assim seja. A regulação da ação imigratória mostrou que os valores constitucionais do 

texto legal municipal eram condizentes com os propósitos dos grupos religiosos, permitindo a 

interação sem tensões. 

 (d) A quarta ressalva se dirige ao argumento de que, embora tenha havido secularização, 

ela não importa para entender as práticas dos conflitos. O desenraizamento do direito 

evidenciado na prática regulamentadora deixa pouca margem para afirmar que um tal sentido 

de secularização não altera a compreensão dos conflitos sociais. As questões envolvendo a 

população foram, nesse caso, constituídas a partir de uma linguagem jurídica alheia a valores 

religiosos, de modo que não é possível analisar esses conflitos sem fazer recurso ao direito. 

 Uma situação em que a secularização não mudasse a resolução dos conflitos seria aquela 

em que eles seriam constituídos da mesma maneira com ou sem um direito desenraizado. Os 

conflitos migratórios atacados pela regulação municipal não foram apenas solucionados de uma 

maneira diferente com um texto legal, eles foram compreendidos como conflitos para a 

efetivação de direitos. Esses conflitos assumiram um significado dentro do contexto 

institucional de regras jurídicas que os fizeram ser de determinada maneira no mundo. Não é 

possível imaginar como eles seriam constituídos se não fosse pelo direito, porque esse é um 
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cenário que não aconteceu. Por isso, a secularização nesse sentido específico muda 

completamente a maneira como se entende o que são os conflitos sociais e como solucioná-los. 

 Agora, já com todos esses elementos, é possível concluir o argumento da dissertação. 
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Capítulo V. Conclusão 

 

 

 A dissertação se propôs a estudar as limitações de alcance de parte do debate sobre 

secularização, sob a hipótese de que os autores mapeados desconsideravam nas suas conclusões 

o que a prática jurídica diria sobre os argumentos que eles mesmo sustentavam. A intenção foi 

mostrar quais aportes a esses argumentos poderiam ser feitos a partir de um ponto de vista 

interno ao direito para: de um lado, comprovar a hipótese de pesquisa; e, de outro, mostrar quais 

eram as limitações de alcance que os argumentos teóricos em debate tinham e que não estavam 

reconhecidos nos textos de seus autores. 

 Os objetivos da pesquisa poderiam ser alcançados desde que se assumisse um outro 

conceito de secularização possível: enquanto desenraizamento da prática jurídica do quadro 

institucional religioso, justificado em Pierucci. Essa concepção foi harmonizada com a ideia de 

direito enquanto prática social e de valor enquanto orientação normativa interna a cada prática. 

A dissertação se desenvolveu para explorar os níveis abstrato e concreto da prática jurídica e 

buscar o que esses diferentes momentos poderiam falar sobre os fenômenos analisados pelo 

debate teórico mapeado. Em suma, explorou-se quais fatores jurídicos haviam sido 

desconsiderados e quais ressalvas eles traziam ao que estava posto. 

 Por isso, expôs-se no Capítulo II de quais autores internacionais e nacionais se falava, 

condicionando-se sempre que se tratava de uma inserção localizada e limitada no debate sobre 

secularização, sem o propósito de abrange-lo em todos os seus autores e em todas as suas 

implicações conceituais. Depois, nos Capítulos III e IV, a pesquisa buscou mostrar como se 

articulam a prática jurisdicional abstrata de articulação do direito de liberdade religiosa e a 

prática regulamentadora da atividade estatal em um contexto de forte presença religiosa, através 

do estudo de caso do marco regulatório da questão imigratória em São Paulo. Com essas duas 

perspectivas complementares, ela abordou dois níveis diferentes da prática jurídica que 

poderiam dialogar com os marcos teóricos do debate. 

 A conclusão agora retoma os autores expostos no segundo capítulo para agregar a cada 

um deles as ressalvas que foram colocadas ao final dos terceiro e quarto capítulos. Não se 

buscou em momento algum a construção de uma narrativa totalizante de uma nova concepção 

de secularização. Por isso, justifica-se que na conclusão se mostre quais são as ressalvas para 

cada parte mapeada do debate, sem que isso implique a desconstrução conceitual de cada um 

dos autores ou a proposição de uma explicação alternativa dos processos históricos envolvidos, 

conforme já se explicou no primeiro capítulo. 
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 (c1) O primeiro autor cujas conclusão precisam ser condicionadas é Berger. Como foi 

visto, ele associava a secularização com o declínio da força das crenças religiosas nas mentes 

individuais e com a pluralização do mercado religioso. Em que pese a manutenção de uma 

pluralidade de ofertas religiosas, o fortalecimento das crenças em narrativas religiosas 

impulsionou Berger a afirmar que o mundo não estava mais secularizado. A dissertação 

conseguiu mostrar que não se pode afirmar simplesmente que não existe mais secularização 

apenas com base nesse motivo. 

 Seria possível contradizer a conclusão de Berger com argumentos de fora do direito. É 

o que Taylor faz, por exemplo, ao traçar o advento da era da autenticidade: a secularização pode 

ser entendida como as mudanças nas condições de possibilidade da crença que torna plausível 

a expressão das prioridades individuais como norte para a escolha da fé. Nesse sentido, existem 

opções de crenças com presença pública que podem satisfazer a alguns indivíduos, embora não 

a todos. 

 A dissertação conseguiu, no entanto, mostrar que também por dentro do direito a 

conclusão de Berger é precipitada. Assim, caso se entenda secularização como desenraizamento 

da prática jurídica, ao longo do texto surgiram dois dados fundamentais. Em primeiro lugar, a 

prática abstrata foi capaz de dar sentido de tal maneira ao direito de liberdade religiosa dentro 

do ordenamento jurídico que se tornou possível falar em um direito de manifestação absoluta 

da fé individual. Essa concepção repercute desde o modelo tributário estatal, passa pelas opções 

de política educacional e chega até mesmo na gestão de prédios públicos como tribunais e 

presídios. É um direito que confere poder a crenças individuais ao invés de as fragilizar e que, 

mesmo assim, pode ser classificado como secular porque não depende de valores religiosos 

para existir e funcionar. 

 Em segundo lugar, o estudo da regulamentação da questão migratória em São Paulo 

fundamenta como também nas interações concretas entre agente regulador e grupos religiosos 

é possível falar em secularização. Existiu uma forte interação entre poder público e esses 

grupos, que estavam imbuídos no limite de uma missão religiosa, e mesmo assim não se perdeu 

autonomia regulatória perante os valores constitucionais relevantes para a matéria. Os motivos 

para agir do agente público ainda se justificavam exclusivamente perante a Constituição. O fato 

de que a crença religiosa não estivesse fragilizada nas mentes das pessoas que compunham 

esses agentes não impediu a necessidade de que a regulação tivesse um sentido jurídico para 

que pudesse ser justificada. Foi com esse intuito que se mostrou como as disposições 

regulatórias refletiam as orientações constitucionais, embora também refletissem as prioridades 

dos grupos religiosos. 
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 Além disso, mostrou-se como a interação só foi possível porque os objetivos dos grupos 

refletiam as necessidades normativas do direito. Assim, não é possível concluir que não existe 

secularização simplesmente, por mais que o contexto do marco legal tenha sido causalmente 

importante na edição da norma. A regulação dependia da justificativa constitucional dentro da 

qual ganhava sentido em um ordenamento jurídico autônomo. 

 (c2) Já com relação a Taylor, a dissertação é capaz de complementar seu argumento por 

uma perspectiva que não havia sido totalmente abordada. Nesse sentido, os Capítulos III e IV 

explicam como o direito pode fazer parte do tipo ideal da mobilização e da autenticidade 

utilizados por ele para explicar as mudanças nas condições sociais de experiência da fé, a que 

ele dá o nome de secularização. O conceito de secularização como mudança nas condições da 

fé, adotado em seus textos, pode dessa maneira incluir o conceito de desenraizamento do direito 

de um quadro institucional religioso. 

 Taylor caracterizava a era da mobilização como um tipo ideal em que as religiões 

tomavam consciência da necessidade de mobilizar as pessoas para adequarem o mundo a sua 

volta aos desígnios religiosos e para arregimentarem novos fiéis à crença. Essa necessidade 

decorria da não-obviedade das narrativas escatológicas que se tornava padrão após o surgimento 

do humanismo como alternativa de explicação da vida social e da razão instrumental como 

forma de interferência no mundo. Seria necessário, portanto, que os grupos religiosos 

procurassem construir suas identidades para que pudessem continuar a existir. 

 No Capítulo III, ao mesmo tempo, mostrou-se como o direito desenraizado pode garantir 

a indivíduos e grupos a expressão de suas crenças até o ponto de moldar espaços públicos para 

a sua satisfação. Nesses casos, interpretava-se qualquer restrição a um mandamento da fé 

pessoal como uma restrição indevida na liberdade religiosa da pessoa. Essa característica do 

direito secular brasileiro provê autorização jurídica para que cada pessoa possa não só 

manifestar ao máximo sua crença, protegendo a construção de uma identidade religiosa, como 

também a permite readequar espaços públicos a sua volta de forma a atender aos dogmas 

religiosas em que se crê. 

 Fica claro que esses fatores sustentam a construção de um pertencimento religioso e 

concedem um privilégio para a mobilização de religiões que buscam consolidar suas posições 

dentro da sociedade. A necessidade de que grupos religiosos atuem junto à sociedade para 

promover suas visões de mundo e pautar a vida social de acordo encontra guarida em uma 

interpretação específica de um direito que, por outro lado, não se pauta em valores religiosos 

de orientação. O direito assume um papel fundamental ao ajudar a constituit modos como se 

vive a religião. Sem entender as articulações de sentido dentro do ordenamento jurídico, não se 
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entende uma característica atribuída por Taylor a esse tipo ideal, uma vez que é através da 

coerência do direito que grande parte das mobilizações religiosas podem acontecer. A 

construção do mundo pela agência humana passa necessariamente pela construção de um direito 

coerente que atenda a determinadas atribuições valorativas e constitua juridicamente as razões 

para agir socialmente. Esse ponto será retomado na ressalva a Carl Schmitt. 

 Enquanto isso, o Capítulo IV dialoga com o que Taylor chama de tipo ideal da era da 

autenticidade. O estudo de caso demonstrou uma maneira de expressão da fé, associada a grupos 

de atendimento à população imigrante, que demandava a realização do trabalho assistencial e o 

diálogo com o poder público para reforçar a provisão de serviços. São hipóteses abordadas por 

Taylor ao afirmar que não é verdade que as religiões só se manifestarão privadamente em um 

mundo secularizado. Algumas delas poderão ser restringir ao âmbito familiar, enquanto que 

outras procurarão ter influência pública, tudo a depender das necessidades espirituais de seus 

membros. Por isso, o “expressivismo individualista” é o princípio orientador dos modos de 

experiência da fé. 

 Faltou a Taylor afirmar que essa flexibilidade das formas de manifestação religiosa não 

afetava a prática jurídica com a qual algumas dessas formas procuravam dialogar. O estudo de 

caso demonstrou a possibilidade de que um marco regulatório da gestão pública seja editado 

em coerência com os valores constitucionais do ordenamento ao mesmo tempo em que seu 

conteúdo é objeto de discussão com agentes religiosos da sociedade civil. A presença de formas 

religiosas que pedem a interação com o poder público não foi capaz de dissolver o direito da 

administração pública, já que o texto da lei só pode ser introduzido no direito porque guardava 

relação com os sentidos da prática jurídica. A conduta regulada do agente público seria agora 

especificada pela lei municipal ao mesmo tempo em que já era exigida por força das normas 

constitucionais. 

 Ademais, ao invés da dissolução do direito na prática religiosa, verificou-se a integração 

das associações religiosas na prática jurídica. Isso pode ajudar Taylor entender melhor os 

valores jurídicos que constituem formas de experiência da fé na era da autenticidade que pedem 

participação na esfera pública. Mostrou-se no Capítulo IV que os grupos religiosos puderam 

influenciar o marco regulatório municipal uma vez que suas próprias estruturas e seus critérios 

de avaliação das próprias condutas estiveram justificados perante valores constitucionais. Sua 

atividade representava uma concretização lícita da previsão constitucional do direito ao trabalho 

digno, à saúde e à assistência social, condição essencial para que o texto legal pudesse 

reproduzir parte das suas estruturas nas formas de organização da administração pública. Ao 

mesmo tempo, havia a percepção de que grupos que não se orientassem por esses valores e 
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tentassem se engajar em uma atividade religiosa seriam criticados pelos demais membros da 

prática. Esse fato sustenta a ideia de que havia critérios internalizados às suas condutas que iam 

ao encontro das exigências jurídicas impostas ao governo municipal. As associações 

internalizaram os critérios jurídicos como condição para que sua missão religiosa pudesse ser 

efetivada. A coerência com as obrigações jurídicas era fundamental para o que se considerava 

o modo correto de influenciar o debate regulatório. Por isso, pode-se aportar também a Taylor 

a ideia de que o direito serve como valor constitutivo das expressões individuais religiosas que 

requerem influência pública, além de constituir as relações de mobilização que garantem a 

permanência da identidade religiosa nas sociedades contemporâneas. 

 Concomitante, portanto, à autorização para mobilização concedida pela prática jurídica 

abstrata, a prática regulamentadora consegue manter a independência dos valores jurídicos 

frente a critérios religiosos de ação. Esses dois fatores se conjugam na sobreposição das 

características dos dois tipos ideais na dinâmica social real. De um lado, o direito secular 

protege a mobilização das identidades religiosas em sua expressão; porém, de outro lado, o 

mesmo direito em sua manifestação concreta de condução da gestão pública impede que a 

expressão dessas identidades subverta a lógica jurídica da ação estatal. São essas dinâmicas que 

escaparam à análise de Taylor e que podem lhe complementar o argumento. 

 (c3) O terceiro autor que foi abordado é Carl Schmitt, cujo argumento destoa dos demais 

autores por afirmar que a ideia de secularização é um engano da teoria constitucional liberal, 

porque ela não é capaz de mudar a dinâmica dos conflitos políticos, embora represente uma 

nova tentativa de neutralização dos significados de conceitos políticos. Schmitt, no entanto, não 

possuía o conceito de prática social em seu ferramental teórico e, com isso, perdeu de vista 

como o direito pode existir objetivamente como prática e constituir os conflitos sociais de uma 

forma própria, conforme mostrado nos Capítulos III e IV. 

 Em oposição ao que se explicou nas premissas teóricas do segundo capítulo da 

dissertação, Schmitt vê a prática jurídica e os seus valores como entidades existentes em um 

mundo metafísico com o mesmo modo de constituição que as coisas do mundo físico. Por isso, 

ele pode dizer que a ideia de valor é um substituto positivista para a ideia de Deus. Ambas as 

ideias são subjetivas na medida em que existentes apenas para os sujeitos que as possuem e não 

se submetem ao controle da lei de causalidade, sob a qual os eventos físicos podem ser 

conhecidos e previstos. Consequentemente os valores não são capazes de eliminar o caráter 

arbitrário e constitutivo da decisão jurídica que mantém a solução dos conflitos políticos 

atrelado à lógica amigo/inimigo. Por esse motivo o soberano é como Deus, cuja vontade é a 
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única fonte de validade das decisões e que possui ainda o milagre como forma de intervenção 

no mundo, consubstanciado na decisão em estado de exceção da modernidade liberal. 

 Entender o direito como prática social, no entanto, muda completamente esse cenário. 

Conforme foi dito, de fato ele não existe como entidade física ou metafísica, mas como prática 

linguística dentro da qual as pessoas e instituições se engajam. A participação na prática se dá 

com base no aprendizado dos seus critérios de reprodução e avaliação. Valores são as normas 

que orientam a prática e permitem dizer se um participante a entendeu bem ou não. A premissa 

que a dissertação está confirmando é que usar essa concepção permite ter acesso a um conceito 

de secularização que desobstrui o ponto de vista interno do direito e pode informar melhor o 

debate teórico exposto. 

 Schmitt não chega sequer a cogitar as diferenças nos modos de experiência da vida 

social que a ideia de prática pode trazer. Falar em secularização importa porque, como foi visto, 

dentro de uma prática os conflitos se constituem a partir de um quadro institucional único, que 

justamente é o conjunto de valores norteadores da atividade social. Os conflitos da prática 

jurídica são entendidos dentro do quadro institucional do direito, ao passo que os religiosos 

dentro do quadro de valores das religiões. A secularização da prática jurídica constitui os 

conflitos e os eventos sociais de modo único, através dos valores do direito. Por isso, a questão 

da publicidade das religiões pode ser vista como uma autorização abstrata do conceito de 

liberdade religiosa. Ao mesmo tempo o engajamento concreto na prática regulatória demonstra 

que os grupos religiosos podem se orientar publicamente não só pela expressão da sua fé, mas 

também por outros valores jurídicos que poderão ser constitucionalmente exigidos dos 

governos municipais. 

 O direito constitui a atuação desses grupos então ou como problemas de liberdade 

religiosa ou como problemas de valores como direito ao trabalho e à saúde que vão sancionar 

a atividade assistencial das associações. Falar que a secularização não muda o modo como os 

conflitos políticos ocorrem é ignorar que em um outro quadro institucional, de um outro direito 

ou de uma outra prática, esses agentes se orientariam de forma diferente e, principalmente, 

teriam uma visão diferente sobre o que é que eles estão fazendo. Afinal, constituir a prática 

social como direito significa também que os agentes se vejam engajados nela e critiquem 

aqueles que fazem uso errado de seus critérios. 

 Todas essas diferenças são marcadas pelo advento do que se chama de secularização 

com base em Pierucci. O desenraizamento do direito de um contexto institucional religioso 

transforma o modo como a atividade social é vivida e compreendida, impactando diretamente 

quais conflitos são relevantes e como são resolvidos. No caso, será relevante o que os valores 
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jurídicos assim considerarem e as soluções deverão ser justificadas perante essas instituições. 

Por isso, tanto os sentidos da liberdade religiosa devem ser coerentes com o restante do 

ordenamento, quanto a regulação municipal deve responder às obrigações que a Constituição 

impõe à gestão municipal. Essas dimensões fogem à análise de Schmitt, uma vez que ele não 

leva em consideração os fatos revelados pela ideia de prática social. 

 (c4) A quarta ressalva é dirigida a Burity, para quem a ideia de uma sociedade secular 

está ameaçada pelo reaparecimento das religiões na esfera pública. Vale para ele as ressalvas 

que foram feitas para Berger e as explicações que complementam Taylor. Burity associa a 

secularização a uma ideia de privatização da religião sem se atentar para o fato de que essa 

ligação não é imediata e óbvia. 

 Ele desconsidera o que o direito pode falar sobre as razões pelas quais a religião não 

está privatizada. Uma vez que se olha internamente a prática jurídica, como se fez ao longo dos 

dois capítulos anteriores, percebe-se que pode haver uma prática conceitual que garanta 

autorização à expressão pública das identidades religiosas ao mesmo tempo em que a gestão 

estatal permaneça atuando dentro uma lógica jurídica, evidenciado pela edição de um marco 

regulatório no Município de São Paulo que se submete a critérios constitucionais de justificação 

em um contexto de forte influência religiosa. 

 Burity desconhece a complexidade de um fenômeno jurídico que consegue funcionar 

nesses dois extremos sem perder a consistência interna enquanto prática social. Apenas assim 

ele pode afirmar que secularização é apenas restrição da religião ao âmbito familiar. Se se levar 

em conta a prática jurídica, percebe-se que cabe falar em secularização como desenraizamento 

dos valores religiosos, trazendo problemas para a ideia de que apenas o esvaziamento da esfera 

pública de qualquer elemento religioso produz secularização. 

 Ao afirmar que a secularização regride, Burity ignora a prática jurídica e faz parecer que 

o mundo está voltando a ser dominado por visões religiosas abrangentes, quando o direito era 

orientado por valores religiosos. Já que não é isso que acontece, porque foi visto que ainda 

existe um direito funcionando, o seu argumento perde a força e se torna reducionista das 

complexidades que o cenário apresenta. Não se pode falar apenas em regressão da secularização 

sem se desencarregar do ônus de mostrar que o direito não é mais uma prática independente. 

 (c5) A quinta ressalva se dirige a Montero e a seu argumento de que a secularização 

nunca aconteceu no Brasil porque a sociedade civil foi constituída através de valores católicos 

de pertencimento e legitimidade. Em especial, Montero afirma que a linguagem abstrata do 

direito nunca funcionou na sociedade brasileira e que nunca se foi capaz de se orientar através 

de valores que não fizessem referência a códigos religiosos. Os Capítulos III e IV foram capazes 
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de mostrar, ao contrário, que a linguagem abstrata do direito se constituiu e impõe obrigações, 

do mesmo modo em que agentes sociais se orientam por esses valores nas suas condutas 

 A prática abstrata do direito de liberdade religiosa evidenciou a articulação de um 

sentido próprio a esse direito para proteger determinadas formas de manifestação da fé 

individual. Isso mostra que Montero confunde a proeminência de manifestações religiosas na 

sociedade com a inexistência de uma linguagem jurídica que lhe contenha. Essa confusão só 

pode acontecer se se pressupõe que o direito só possa existir para privatizar a religião. Ao 

contrário, mostrou-se que o direito pode existir para proteger a publicidade da expressão 

religiosa. Desse fato, portanto, ela não pode concluir que a linguagem abstrata do direito não 

funciona na sociedade brasileira. Como o direito, no caso, estabelece como prioridade a 

salvaguarda das expressões públicas de fé, é exatamente o fato de que as religiões podem se 

manifestar publicamente que confirma a existência de um direito autônomo. 

 Também é equivocada a sua conclusão de que os valores jurídicos não são capazes de 

orientar condutas. O estudo de caso da lei municipal demonstrou que até mesmo agentes 

religiosos norteiam suas condutas e suas organizações através de critérios normativos jurídicos. 

Foi a interface entre direito ao trabalho, direito à moradia, à assistência social e à saúde, 

principalmente, que estruturaram o atendimento dos grupos religiosos à população imigrante e 

depois se refletiram nas especificações de condutas obrigatórias por parte da Prefeitura no 

marco regulatório. Os valores jurídicos foram capazes de constituir um funcionamento 

independente que possui efeito na constituição das formas de vida sociais, como bem se percebe 

nessa interface entre poder público e associações religiosas. Eles não só orientaram a conduta 

dos envolvidos, como constituíram as prioridades da futura ação pública que se procurou 

institucionalizar no marco regulatório. 

 Montero poderia talvez falar em inexistência da secularização se abordasse outras 

concepções, como a influência que ainda hoje valores religiosos têm na escolha das formas de 

agir. Isso não a autoriza, no entanto, a falar que não há efetividade da linguagem jurídica, que 

esse tipo de linguagem é incapaz de orientar condutas e que, por isso, não há secularização na 

sociedade brasileira. Não só o direito é capaz de dar sentido a si próprio e garantir espaços de 

proteção à fé individual, como ficou claro no Capítulo IV que existem agentes religiosos que 

se orientam por valores jurídicos na organização de suas atividades assistenciais e conseguem, 

por meio dessa valoração, participar de deliberações públicas sobre a melhor regulação da ação 

estatal no tema. As razões jurídicas atuam, no mínimo, lado a lado a razões religiosas nas opções 

de conduta das pessoas. 
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 Portanto, ela erra ao usar uma concepção de secularização que invalida a existência de 

uma prática jurídica efetiva sem se preocupar em analisar por dentro da prática o que ela tem a 

dizer sobre os fenômenos religiosos que marcam a sociedade brasileira. Seu argumento pode 

ser útil para entender aspectos históricos nos quais a dissertação não adentrou, mas é 

consequentemente muito menos poderoso para analisar os tempos atuais. 

 (c6) Por fim, a sexta ressalva se dirige a Giumbelli e tem por função complementar seu 

argumento. O autor se filia a ideia de que múltiplas modernidades são possíveis, condicionando 

a proposição de que mais de um tipo de secularização poderia existir. A caracterização do tipo 

de processo secularizante dependeria das relações específicas em cada sociedade que a religião 

assume nas várias instâncias da vida social. De fato, a dissertação não se contrapõe a ideia de 

que várias regulações da presença religiosa na vida social são possíveis, mas acredita que se 

pode ter uma imagem mais fiel dessas várias presenças se se tratar da questão não como um 

problema de secularização e sim como de regulação jurídica. Estabilizando-se o significado de 

secularização como desenraizamento institucional do direito, abre-se a porta para um olhar 

interno à prática jurídica que dá conta das possibilidades de sentido autônomas que as 

regulações podem assumir. 

 De um lado, a articulação abstrata do conceito de liberdade religiosa vai dar conta das 

possibilidades de manifestação da fé individual. Uma concepção jurídica mais ou menos 

restritiva acarretará em espaços maiores ou menores para a expressão da crença, desde um 

âmbito estritamente familiar até a autorização para mudar espaços públicos conforme as 

necessidades da crença. Essa perspectiva é inescapável se se quiser entender, como faz 

Giumbelli, como essas regulações da presença religiosa vêm a acontecer. 

 De outro lado, mais do que só o direito de liberdade religiosa atua para moldar esses 

tipos influência das religiões. O Capítulo IV mostrou como o marco regulatório teve a 

participação de grupos religiosos que se orientavam pela efetivação de direitos constitucionais 

violados aos imigrantes. Sua presença pública estava ancorada também em valores que iam 

além da manifestação de sua crença para atingir outros âmbitos da regulação jurídica. Seus 

propósitos abrangiam formas de efetivação de direitos de assistência social e atendimento de 

saúde, por exemplo. Eles participaram da prática jurídica orientando-se por critérios que não 

eram de liberdade religiosa, o que evidencia como o direito como um todo pode ser sancionador 

da presença pública de religiões. 

 Giumbelli poderia tirar proveito dessas conclusões para fortalecer seu argumento, ao 

invés de colocar todo o peso no conceito de secularização. Ao mudar de perspectiva, abre-se 

uma via produtiva para compreender como as religiões podem se infiltrar na vida social sem 
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que isso acarrete um simples retorno a uma forma histórica anterior de sociedade. Permanecer 

falando apenas em secularização dá a entender, novamente, que a depender do modelo 

regulatório que se escolhe os processos históricos podem regredir a ponto de que o direito perca 

sua independência. Como não é isso de que se trata, desobstruir o ponto de vista jurídica ajuda 

a entender que nos vários modos que a religião pode existir na vida social estão presentes 

relações jurídicas que a ajudam a tomar forma. 

 Dessa maneira, todos esses aportes reforçam a conclusão de que houve ao menos um 

tipo de secularização, institucionalizada em um direito desenraizado da prática religiosa, que 

foi desconsiderada por esses autores. Desconsiderada porque não se perguntou se dentro da 

prática jurídica haveria algum fato relevante que pudesse ampliar ou diminuir o alcance dos 

argumentos. Não se perguntou se o direito guardava relação com o modo que se constitui a 

publicidade das religiões e as suas várias presenças na vida social. Embora atinja de forma 

particular cada um dos autores mapeados, a dissertação comprovou que essa desconsideração 

enfraquece o poder do debate porque tira de suas análises um componente essencial dos 

diagnósticos que todos procuram abranger. 

 Uma investigação do que é secularização sem que se leve em conta o que a prática 

jurídica tem a dizer sobre os fenômenos implicados por esse conceito será uma investigação 

incompleta e potencialmente induzidora de confusões entre épocas históricas distintas. A 

pergunta inicial da pesquisa pode ser, enfim, respondida positivamente, mostrando-se que há o 

que se aportar ao debate quando se olham os mesmos fatos através do direito. Com isso, 

desobstrui-se não só um entendimento mais completo dos diagnósticos descritos ao longo da 

dissertação, como também se faculta aos membros da prática jurídica que se engajem no debate 

sobre os alcances do que se chama de secularização nas sociedades contemporâneas. Ao invés 

de descartar todos os achados até aqui, será necessário integrar as perspectivas em um diálogo 

mais produtivo. 
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