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RESUMO 

O objetivo investigatório da Tese de Doutorado consiste na verificação da inviabilidade 

de subsistência de um Ambiente Multicultural Laico, a partir do estudo da Cosmovisão 

Cristã como um fio condutor para a análise específica da Liberdade Religiosa, do 

Estado Laico e do Multiculturalismo.  Para alcançar tal enfoque, o trabalho foi dividido 

em quatro capítulos: O estudo das Cosmovisões: uma análise introdutória da 

Cosmovisão Cristã; A Liberdade Religiosa; O Estado Laico e, por fim, O 

Multiculturalismo. A presente Tese está inserida na área de concentração 

Constitucionalismo, Transnacionalidade e Produção do Direito e na linha de pesquisa 

Principiologia Constitucional e Política do Direito. O trabalho científico é resultado das 

pesquisas desenvolvidas no Curso de Doutorado em Ciência Jurídica, da 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI em dupla titulação com o Dottorato di ricerca 

in Scienze Giuridiche, da Universidade de Perugia – UNIPG. Concernente à 

metodologia, foi utilizado o método indutivo e utilizadas as técnicas da pesquisa 

bibliográfica, da categoria e do conceito operacional, levando em consideração os 

parâmetros adotados pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência 

Jurídica – PPCJ/UNIVALI. 

 

Palavras-chave: Cosmovisão Cristã; Liberdade Religiosa; Estado Laico; 

Multiculturalismo. 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 

The aim of this Doctoral Thesis consists in to determine the unfeasibility of subsistence 

of a Multicultural Secular Environment based on the study of the Christian Worldview 

as a guideline for the specific analysis of Religious Freedom, Secular State, and 

Multiculturalism. For this purpose, the research was divided into four chapters: a study 

of Worldviews: an introductory analysis of the Christian Worldview; Religious Freedom; 

Secular State, and finally, Multiculturalism. This thesis is within the area of 

concentration called Constitutionalism, Transnationality and Production of Law, and 

the line of research Constitutional Principiology and Politics of Law. The scientific work 

is the result of research carried out for the Doctorate in Law, of the University of Vale 

do Itajaí – UNIVALI, in a double degree with the Dottorato in Law of the Università Degli 

Studi di Perugia - UNIPG. Regarding the methodology, the inductive method was used, 

together with the techniques of bibliographic research, category and operational 

concept were used, taking into account the parameters adopted by the Postgraduate 

Program in Legal Science (PPCJ) of UNIVALI. 

 

Keywords: Christian Worldview; Religious Freedom; Secular State; Multiculturalism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RIASSUNTO 

L’obiettivo investigativo della Tesi di Dottorato consiste nella verifica della 

(im)possibilità della sussistenza di un Ambiente Multiculturale Laico, a partire dallo 

studio della Cosmovisione Cristiana come un filo conduttore per l’analisi specifica della 

Libertà religiosa, dello Stato laico e del Multiculturalismo. Per raggiungere questa 

impostazione, il lavoro è stato suddiviso in quattro capitoli. Lo studio delle 

Cosmovisioni: una analisi introduttiva riguardante la Cosmovisione Cristiana; la Libertà 

religiosa; lo Stato Laico e, infine, il Multiculturalismo. La presente Tesi è inserita 

nell’area di concentrazione Costituzionalismo, Transnazionalità e Produzione del 

Diritto e nella linea di ricerca Principiologia Costituzionale e Politica del Diritto. Il lavoro 

scientifico è risultato della ricerca effettuata nel Corso di Dottorato in Scienze 

Giuridiche dell’Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI in titolo congiunto con il 

Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche, dell’Università degli Studi di Perugia – 

UNIPG. Per quanto riguarda la metodologia, è stato utilizzato il metodo induttivo e, 

inoltre, le tecniche di ricerca bibliografica, categoria e concetto operativo, prendendo 

in considerazione i parametri adottati dal PPCJ/UNIVALI. 

 

Parole-chiave: Cosmovisione; Libertà religiosa; Stato laico; Multiculturalismo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

Um dos questionamentos mais relevantes da atualidade é a finalidade 

do Estado. Pode parecer trivial uma Tese de Doutorado apresentar tal dubiedade. 

Entretanto, desde a Idade Média até os dias atuais, busca-se, de forma efetiva, 

alcançar um modelo de Estado que supra os anseios de um povo, afinal, é o Estado 

que existe para o homem1, e não o contrário. Desde o Estado Liberal, passando pelo 

Estado Social, até alcançar o Estado Democrático de Direito, percebeu-se que, 

conforme os paradigmas2 fossem sendo substituídos, necessária era mudança de 

curso do Estado para melhor satisfazer as necessidades da sociedade. 

Christendom era a terminologia utilizada para fazer menção ao 

Ocidente3 durante o período medieval. Tal expressão constatou a influência que os 

pressupostos cristãos exerceram sobre a construção dos países europeus até a 

chegada ao Novo Mundo. Ao mesmo tempo que um campo geográfico era formado 

por matrizes religiosas, o outro extremo era construído de forma semelhante: o 

Islamismo, o Hinduísmo e o Confucionismo alastravam suas fronteiras e construíam 

suas civilizações também sob preceitos transcendentais.  

Estado e Religião são duas categorias que infelizmente não são bem 

recebidas quando descritas juntas. Todavia, através da leitura de fatos históricos é 

perceptível a influência da Religião sobre a construção das Famílias, Sociedades e 

Estados; e uma simples análise sobre as principais divergências culturais, políticas e 

                                            
1 MARITAIN, Jacques. O Homem e o Estado. Tradução de: Alceu Amoroso Lima. Rio de Janeiro: 

Livraria Agir Editora, 1956. p. 23 

2 “[...] No campo da Ciência Jurídica, com o Direito como seu objeto, por paradigma deve-se entender 
o critério de racionalidade epistemológica reflexiva que predomina, informa, orienta e direciona a 
resolução dos problemas, desafios, conflitos e o próprio funcionamento da sociedade. Trata-se de um 
referente a ser seguido e que ilumina a produção e aplicação do Direito”. CRUZ, Paulo Márcio. 
BODNAR, Zenildo. x (RECHTD), v. 3, n. 1, p. 75-83, jan.-jun. 2011. Disponível em: < 
http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/article/view/777>. Acesso em 24 fev. 2017. 

3 A definição clássica de civilização ocidental, defendida por James Kurth, será adotada na presente 
pesquisa. Formada a partir da junção de três distintas tradições: “(1) the classical culture of Greece 
and Rome; (2) the Christian religion, particularly Western Christianity; and (3) the Enlightenment of 
the modern era”, a civilização ocidental consiste principalmente em “ideas of liberty and individualism, 
institutionalized in liberal democracy, free markets, constitutionalism, and the rule of law.” KURTH, 
James. Western Civilization, Our Tradition. In: Intercollegiate Review. Volume 39, Issue 1/2. 5-13. 
2003. Disponível em: http://works.swarthmore.edu/fac-poli-sci/207. Acesso em: 21 fev. 2017.  



 
 

 

jurídicas dos dias atuais constata a estreita ligação entre o discurso religioso e o 

pensamento político-jurídico.  

Desta feita, em conformidade ao Documento de Área produzido pela 

CAPES, referente ao Direito, ano de 2017; a presente Tese de Doutoradoo, 

estabelece um diálogo contínuo com outras áreas de conhecimento, como 

Antropologia, Filosofia e Teologia. A interdisciplinaridade será de grande relevância 

em razão da linguagem religiosa, filosófica e cultural a ser apresentada em 

consonância com o discurso jurídico, específico da área do Direito.  

É relevante asseverar que o Curso de Doutorado cursado pela 

pesquisadora foi realizado em Dupla Titulação com o Dottorato di ricerca in Scienze 

Giuridiche, da Universidade de Perugia, na Itália. As contribuições que o estágio de 

pesquisa cumprido na universidade estrangeira trouxe à produção do trabalho em 

construção, ultrapassam a bibliografia acumulada, aos seminários assistidos e as 

aulas presenciadas. O intercâmbio realizado possibilitou a interação com percepções 

e Cosmovisões de mundo distintas, até então não vivenciadas pela doutoranda, 

experiência absolutamente relevante à escolha da temática a ser estudada. 

O trabalho científico, inserido na linha de pesquisa Principiologia 

Constitucional e Política do Direito e na área de concentração Constitucionalismo, 

Transnacionalidade e Produção do Direito, tem por objeto o estudo das 

particularidades culturais fundamentadas em pressupostos religiosos, com intuito de 

verificar, ao final, a possibilidade de subsistência de um Ambiente Multicultural Laico. 

O objetivo institucional do presente texto científico é a obtenção do 

título de Doutor em Ciência Jurídica pelo Curso de Doutorado em Ciência Jurídica 

pela UNIVALI e pelo Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, da Università Degli 

Studi di Perugia . 

Já o seu objetivo científico ou geral é investigar o exercício da 

Liberdade Religiosa nos moldes relativistas defendido pelo Multiculturalismo no 

contexto do Estado Laico. 

Explicitando, para maior clareza, o objetivo geral surgiu a partir da 

formulação da problemática traçada no Projeto de Tese, qual seja: É viável a 



 
 

 

subsistência do Multiculturalismo em um Estado Laico sem qualquer subordinação 

legal ou constitucional sob o argumento de exercício da Liberdade Religiosa? Referido 

problema, repita-se, concentra seus esforços na busca de analisar a possibilidade de 

existência de um Ambiente Multicultural Laico sob o pretexto do benefício da 

Liberdade Religiosa. 

A delimitação4 do tema proposto foi alcançada por meio do Referente5 

da Pesquisa6, qual seja, a viabilidade de subsistência de um Ambiente Multicultural 

Laico. 

Para a resolução do problema suscita-se a seguinte hipótese: 

É improvável a subsistência do Multiculturalismo em um Estado Laico 

sob o pretexto de benefício da Liberdade Religiosa, tendo em vista a necessidade de 

relativização de direitos inerentes à pessoa humana a fim de proporcionar a liberdade 

e a igualdade desejadas às culturas divergentes.  

A hipótese, acima descrita, impulsionou o desenho dos seguintes 

objetivos específicos: investigar a existência de distintas cosmovisões, suas 

relações com o discurso religioso e suas influências no ambiente cultural, esmiuçando 

as particularidades da Cosmovisão Cristã; analisar a influência da Cosmovisão Cristã 

na formação da Liberdade Religiosa, os seus benefícios elementares e as 

dessemelhanças entre os documentos internacionais de tutela à Liberdade; estudar 

as especificidades do Estado Laico, seus modelos cosmovisionais e sua intrínseca 

relação com a Liberdade Religiosa; examinar o Multiculturalismo, suas conceituações 

e seus desdobramentos; para, ao final,  verificar a possibilidade de subsistência de 

                                            
4 “(..) apresentar o Referente para a pesquisa, tecendo objetivas considerações quanto à razões da 

escolha deste Referente; especificar em destaque, a delimitação do temática e/ou o marco teórico, 
apresentando as devidas Justificativas, bem como fundamentar objetivamente a validade da 
Pesquisa a ser efetuada”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas 
úteis para o pesquisador do Direito. 2003. p. 160. 

5 “(...) a explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa”. 
PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do Direito. 2003. p. 62. 

6 “(...) atividade investigatória, conduzida conforme padrões metodológicos, buscando a obtenção da 
cultura geral ou específica de uma determinada área, e na qual são vivenciadas cinco fases: Decisão; 
Investigação; Tratamento dos Dados Colhidos; Relatório; e, Avaliação”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática 
da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 2003. p. 77. 



 
 

 

um Ambiente Multicultural Laico.  

Quanto à estrutura, o texto foi dividido em quatro capítulos sequenciais. 

Busca-se, inicialmente, apresentar as divergentes maneiras de 

interpretação da realidade fundamentadas em pressupostos religiosos-culturais, com 

o objetivo de demonstrar que as diversas formas de compreensão de mundo, geram, 

naturalmente, diferentes perspectivas relacionadas ao exercício da Liberdade e a 

finalidade do Estado. Desta feita, o Capítulo 1, denominado “O ESTUDO DAS 

COSMOVISÕES: UMA ANÁLISE INTRODUTÓRIA DA COSMOVISÃO JUDAICO 

CRISTÃ” tem por finalidade verificar as especificidades da cosmovisão que forneceu 

os fundamentos e alicerces para a solidificação do que hoje é conhecido como Estado 

Constitucional, possibilitador do exercício da Liberdade Religiosa por meio da 

estruturação do Estado Laico. 

No Capítulo 2, intitulado “A LIBERDADE RELIGIOSA”, pretende-se 

investigar as especificidades tanto da liberdade como da religião como fenômenos 

separados para, consequentemente, examinar o direito da liberdade religiosa e a sua 

relação com a cosmovisão cristã. Necessária também é a análise dos principais 

instrumentos internacionais de proteção da “primeira liberdade” para a posterior 

verificação do atual cenário da liberdade religiosa na atualidade. 

“O ESTADO LAICO” é o tema a ser abordado no Capítulo 3, com o 

escopo de analisar o bem comum como finalidade do Estado e apresentar o 

desenvolvimento do processo de secularização a partir de duas prespectivas: a 

histórica e a filosófica. Neste norte, buscar-se-á demonstrar a diferenciação do 

sistema francês de laicidade para, posteriormente, verificar a impossibilidade de 

neutralidade absoluta do Estado em matéria religiosa. 

Por fim, o Capítulo 4, denominado “O MULTICULTURALISMO”, busca, 

a partir da análise histórica e conceitual, apresentar as diferenciações entre o 

pluralismo e multiculturalismo como um prelúdio ao exame da sua principal 

característica relacionada à área jurídica: o relativismo de direitos. Assim, a fim de 

restar evidenciado os pormenores resultantes da análise geral entre o exercício da 

liberdade religiosa no contexto do Estado laico e do Multiculturalismo, busca-se 

alcançar o objetivo geral já explicitado: a verificação da possibilidade de subsistência 



 
 

 

de um Ambiente Multicultural Laico. 

Ao final, serão apresentadas as conclusões acerca da investigação 

científica em tela, de modo a resumir os principais pontos abstraídos dos estudos e 

das reflexões realizados sobre a viabilidade de subsistência de um Ambiente 

Multicultural Laico. 

No que tange à metodologia7 empregada, registra-se que, na fase de 

investigação foi utilizado o método indutivo, na fase de tratamento de dados o 

cartesiano, e, o texto final também foi composto na base lógica indutiva. 

Nas diversas fases da pesquisa, foram acionadas as técnicas do 

referente8, da categoria9, do conceito operacional10 e da pesquisa bibliográfica11. Cabe 

referir aqui que, neste trabalho, optou-se por identificar os conceitos operacionais no 

corpo do texto ou em notas de rodapé. 

                                            
7 “(...) postura lógica adotada bem como os procedimentos que devem ser sistematicamente cumpridos 

no trabalho investigatório e que (...) requer compatibilidade quer com o Objeto quanto com o Objetivo”. 
PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do Direito. 2003. p. 69. 

8 Denomina-se referente “[...] a explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto 
desejado, delimitando o alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente 
para uma pesquisa.” PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 
12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 54.  

9  Entende-se por categoria a “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de 
uma ideia.” PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 12 ed. rev. 
São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 25.  

10  Por conceito operacional entende-se a “[...] definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou 
expressão, com o propósito de que tal definição seja aceita para os efeitos das ideias expostas”. 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 12 ed. rev. São Paulo: 
Conceito Editorial, 2011. p. 198. 

11 Pesquisa bibliográfica é a “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e 
coletâneas legais”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 12 
ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 207 



 

 

Capítulo 1  

O ESTUDO DAS COSMOVISÕES: UMA ANÁLISE INTRODUTÓRIA 

DA COSMOVISÃO CRISTÃ 

A temática da cosmovisão é figura imprescindível no contexto da 

discussão científica da tese, uma vez que o objeto central do referido trabalho repousa 

na busca de constatação da (in)viabilidade de subsistência de um Ambiente 

Multicultural Laico a partir do conhecimento da existência de diferentes formas de 

interpretação da realidade fundamentadas em pressupostos religiosos e culturais.  

Há que se deixar evidente, que a pesquisa apresenta um perfil 

claramente crítico transcendental. Isso significa que, desde a gênese da análise e 

problematização do tema proposto, pressupõe-se um ponto de partida que transcenda 

o domínio dos paradigmas filosófico-jurídicos vigentes que tendem a reduzir a 

interpretação dos elementos fundamentais do referente proposto a meros fatores 

socioculturais. 

Ocupar-se em desenvolver nesta pesquisa de Doutorado a categoria 

cosmovisão, depreende-se a relevância e a correlação fundamental com o objeto de 

pesquisa, que é a constatação das diferentes formas de compreensão da realidade, 

atingindo a esfera jurídica por meio de conceituações dessemelhantes e até mesmo 

divergentes. Portanto, principia-se a Tese com o intuito de apresentar a importância 

da cosmovisão para destacar os efeitos resultantes de sua aplicação, conferindo um 

destaque em especial à Cosmovisão Cristã, indispensável para o entendimento da 

formação das elementares palavras-chave do trabalho: Estado Laico e Liberdade 

Religiosa.  

Em que pese não ser comum haver menção explícita à cosmovisão nos 

planos internacional e constitucional, é evidente a força religiosa e cultural existente 

por trás de todos grupos que se reúnem a fim de positivar normas a serem validadas 

em espaços internacionais e nacionais. Os documentos políticos são elaborados por 

um povo específico para um povo determinado. Padrões morais, valorativos, 

religiosos e culturais são levados em conta em tal procedimento, razão pela qual é 

indispensável ter o entendimento da existência das variadas formas de interpretação 



 
 

 

dos fatos e como tais compreensões individuais naturalmente influenciam os direitos 

e garantias tutelados, as liberdades resguardadas e, em geral, moldam a atuação do 

Estado. 

John Adams fez uma brilhante constatação ao afirmar que a Constituição 

dos Estados Unidos da América “was made only for a moral and religious people. It is 

wholly inadequate to the government of any other.”12, demonstrando que os valores 

constitucionais resguardados pela Carta Magna recém publicada só poderiam ser 

usufruídos por pessoas que, apesar da pluralidade já existente na América, 

comungassem de valores morais e religiosos semelhantes, que considerassem os 

ideais de liberdades e responsabilidades apresentados pelos pais fundadores.   

Durante séculos (e tranquilamente pode-se dizer milênios), desde o 

Estado Antigo até o surgimento do Estado Moderno os padrões morais valorativos 

fundamentados em pressupostos religiosos eram publicamente examinados, 

debatidos e até mesmo contestados. Todavia, após o considerado alumiar racionalista 

no Ocidente, que procurou demonstrar a confiança exclusiva na razão humana 

juntamente com a recusa em permitir que qualquer peso fosse dado à revelação 

divina13, as deduções teológicas foram deixadas de lado em favor de ideais que 

seriam imparciais ou irreligiosos, sobre os quais se moldariam os alicerces da 

sociedade. 

 A subjugação da religião à razão caracterizou a prioridade da razão e 

da consciência sobre os pressupostos religiosos. Em outras palavras, o serviço 

positivo da religião apenas seria reconhecido desde que esta endossasse o que a 

razão tivesse a dizer.14 

Desta forma, os últimos séculos foram caracterizados pelo 

esquecimento da importância que os preceitos religiosos têm sobre os indivíduos, 

                                            
12 NATIONAL ARCHIVES. From John Adams to Massachusetts Militia. 11 October 1798. Disponível: 

https://founders.archives.gov/documents/Adams/99-02-02-3102 . Acesso em 22 fev, 2017.  

13 MC GRATH, Alister. Apologética cristã no século XXI: ciência e arte com integridade. Tradução de: 
Antivan Guimarães e Emirson Justino. São Paulo: Editora Vida, 2008. p. 259 

14 MC GRATH, Alister. Apologética cristã no século XXI: ciência e arte com integridade. Tradução de: 
Antivan Guimarães e Emirson Justino. São Paulo: Editora Vida, 2008. p. 264 

 



 
 

 

coletividades e sociedades e, consequentemente, sobre as normas que regulam seus 

territórios. Sucintamente, é o que tem ocorrido no Ocidente. Por outro lado, os 

cidadãos orientais, envolvidos pelas culturas islâmica, hindu, confuciana e todas as 

suas ramificações, além do tradicional cristianismo, compreendem que os valores e 

princípios balizadores de suas normas, foram, definitivamente, originados em suas 

convicções religiosas. 

Muitos podem não aderir às crenças norteadoras que moldaram suas 

histórias. Todavia, vários conseguem perceber que as origens de valores e princípios 

morais que consequentemente incentivam a ordem social, política e jurídica são 

provenientes de pressupostos religiosos históricos que durante séculos construíram e 

solidificaram suas culturas. 

É importante ressaltar que não é a finalidade da presente pesquisa 

elucidar as diferenciações entre direito e moral ou abordar as fronteiras do direito e 

suas correlações com preceitos éticos, filosóficos ou religiosos. Todavia, algumas 

constatações são necessárias de se trazer à baila, juntamente com a importância de 

se estudar as diferentes formas de interpretação da realidade pautada em 

pressupostos religiosos que, nos últimos séculos, têm sido preteridas por conceitos 

sociológicos, antropológicos ou sociais sob a afirmação de que as definições sociais 

seriam essencialmente neutras e, portanto, elementares para a construção e o 

desenvolvimento das normas. 

Um exemplo clássico e interessante de ser citado acerca sobre a 

explícita influência de uma cosmovisão religiosa sobre um documento político é a 

Cairo Declaration on Human Rights, um documento produzido por organismos 

governamentais que tem como fonte normativa principal os preceitos defendidos pelo 

Islã. “Believing that fundamental rights and freedoms according to Islam are an integral 

part of the Islamic religion [...]” é uma das frases iniciais da referida carta que 

claramente embasa suas concepções de direito em conformidade à religião e, em 

seguida, afirma que “no one shall have the right as a matter of principle to abolish them 

either in whole or in part or to violate or ignore them in as much as they are binding 

divine commands”, ou seja, pelo fato dos direitos resguardados pela Declaração terem 

sido divinamente revelados, não podem de forma alguma serem negligenciados ou 

violados.  



 
 

 

A Declaração elaborada pelos países membros da Organization of the 

Islamic Conference, cujos países signatários15, em quase sua totalidade, são de 

maioria islâmica, destaca em seu texto inicial os direitos humanos como parte 

integrante da religião muçulmana e deixa claro tanto a “subordinação a Alá, como a 

superioridade da Sharia16 como guia de todo o sistema de direitos. ”17 Ou seja, os 

direitos e as liberdades ali expressos estão todos sujeitos à superioridade da Sharia.  

O que se percebe, diante do breve exposto, são as notáveis influências 

religiosas, que, geralmente, atuavam como condutoras de moralidade para a 

elaboração de documentos políticos com alcance de atuação sobre pessoas de 

diversas crenças, valores, princípios e religiões. A partir desta linha raciocínio, é 

justificada a necessidade da interdisciplinaridade entre diversas áreas do 

conhecimento para um aprendizado mais profundo acerca da produção do Direito, 

razão pela qual é sustentável a necessidade de iniciar o presente estudo a partir da 

análise das cosmovisões, especificamente abordando a cosmovisão cristã, que será 

utilizada como condutora teórica da tese em apreço. 

Neste passo, se buscará esmiuçar, através dos subtópicos seguintes, as 

particularidades do estudo das cosmovisões a fim de verificar a relevante influência 

que as diferentes formas de interpretação da realidade geram nas mais diversas 

                                            
15 São estes os países signatários da Cairo Declaration on Human Rights in Islam: Albania, Algeria, 

Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Brunei, Burkina Faso, Cameroon, Chad, the Comoros, Ivory 
Coast, Egypt, Arab Emirates, Gabon, the Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Indonesia, Iran, 
Iraq, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, the Kyrgyz Republic, Lebanon, Libya, Malaysia, Maldives, Mali, 
Morocco, Malawi, Mozambique, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestinian Territories, Qatar, 
Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Syria, Tajikistan, Togo, Tunisia, Turkey, 
Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Yemen, and Djibouti. EENI. Human Rights in Islam. The Cairo 
Declaration. School of International Business. Disponível em: http://en.reingex.com/Islam-Human-
Rights.shtml. Acesso em 22 fev, 2017. 

16 Para o arabista e diretor do departamento sobre Islã e Ocidente da Universidade de Leiden, a Sharia 
é “[...] um conjunto de regras para tudo o que possa acontecer na vida de uma pessoa, para tudo 
oque diga respeito a seu comportamento e a seu estilo de vida. Ela se preocupa igualmente com o 
comportamento adequado no banheiro, bem como no campo de batalha, no mercado ou na mesquita. 
” BERGER, Maurits S. The Shari’a and legal pluralism: the example of Syria”, in: Baudouin Dupret; 
Maurits Berger; Laila al-Zwaini, Legal Pluralism in the Arab World, Arab and Islamic Law Series (Haia: 
Kluwer Law international, 1999), apud SCHIRRMACHER, Christine. Entenda o Islã: história, crenças, 
política, charia e visão sobre cristianismo. Tradução de A. G. Mendes. São Paulo: Vida Nova, 2017. 

17 CHAVES, Luana Hordones. Os documentos de direitos humanos do mundo muçulmano em 
perspectiva comparada. Mediações - Revista de Ciências Sociais. Disponível em: 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/viewFile/20707/15773. Acesso em 20 mai. 
2017. 



 
 

 

esferas da sociedade, em especial nos conceitos que serão abordados, tais como: 

Estado Laico, Liberdade Religiosa e Multiculturalismo. 

1.1 A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DAS COSMOVISÕES 

A definição de cosmovisão voltou a chamar a atenção nas últimas 

décadas como um importante conceito para diferentes áreas do conhecimento, como 

a filosofia, antropologia, sociologia e, atualmente, tem sido muito debatida na teologia, 

especificamente a cristã18. No entanto, não há uma única definição do termo com que 

todos concordem. O que será desenvolvido, é a apreciação de apontamentos de 

algumas acepções, com a finalidade de demonstrar a existência de numerosas e 

divergentes cosmovisões, bem como as consequências que tais entendimentos têm 

gerado na formação do pensamento jurídico moderno. 

Tendo em vista o estudo da cosmovisão resultar do entrelaçamento de 

várias disciplinas e subdisciplinas, como a sociologia do conhecimento, a psicologia 

social, a hermenêutica filosófica, a epistemologia, a linguística, as antropologias 

cultural e filosófica, a teologia filosófica, entre outras19; a atenção que será despendida 

sobre o assunto objetivará a melhor compreensão do termo no sentido deste ser 

utilizado como o ponto inicial para a produção do trabalho científico na área da Ciência 

Jurídica que, conforme ressaltado anteriormente, abrangerá outras áreas de 

conhecimento.  

É pertinente ressaltar que inúmeras abordagens e concepções não 

serão trazidas ao debate, tendo em vista diversos conhecimentos específicos serem 

necessários para a sua correta interpretação, que estão fora da área de conhecimento 

da pesquisadora. Assim, intentar-se-á sintetizar os pontos específicos do assunto a 

fim de que sejam entendidas as questões elementares sobre a utilização da 

                                            
18  Para Carl Henry, a Cosmovisão pode ser compreendida “as a theistic system exhibiting the rational 

coherence of the biblical revelation”, em razão de envolver nos assuntos abordados a narrativa da 
criação, queda e redenção; razão pela qual o autor justifica o crescimento considerável da 
compreensão do Cristianismo como uma Cosmovisão. NAUGLE, David K. Worldview: the History of 
a Concept. Loc. 226. 

19 OLIVEIRA, Fabiano de Almeida. Reflexões críticas sobre Weltanschauung: uma análise do 
processo de formação e compartilhamento de cosmovisões numa perspectiva teo-referente. 
Disponível em: http://www.mackenzie.br/fileadmin/Mantenedora/CPAJ/revista/VOLUME_XIII 
__2008__1/Reflexoes_Criticas_sobre_Weltanschauung_-_Fabiano_de_Almeida_Oliveira.pdf . 
Acesso em: 12 de janeiro de 2016. 



 
 

 

cosmovisão como um norteador que pode influenciar e moldar culturas, e, 

consequentemente, suas sociedades, a partir de visões de mundo específicas. 

O conceito de cosmovisão apresenta diversas origens. Uma das mais 

conhecidas é a proveniente da Filosofia Ocidental. Traduzido da palavra alemã 

weltanschauung 20, o termo foi mencionado primariamente por Immanuel Kant, em 

sua obra Crítica da faculdade do juízo. No idealismo alemão, o termo foi utilizado “para 

designar um conjunto de crenças que fundamentam e moldam todo pensamento e 

toda ação humana”.21  

Muito embora Kant tenha sido o primeiro a ter inserido a Cosmovisão em 

seu discurso filosófico, Wilhem Dilthey foi quem expôs amplamente a sua filosofia nos 

termos deste conceito. Para o filósofo alemão, o papel da cosmovisão é o de 

“apresentar o relacionamento da mente humana com o enigma do mundo e da vida”. 

Apesar de haver certas características compartilháveis por todas as cosmovisões, 

como “a certeza da morte, a crueldade do processo natural, uma transitoriedade em 

geral”, são as inescapáveis realidades vividas por todos, os enigmas da vida, que uma 

cosmovisão soluciona. De forma resumida, Dilthey, adepto da metafísica pós-

kantiana, compreende que aquilo que é percebido por um indivíduo depende 

primariamente da mente de quem o percebe.22  

Enquanto Nietzsche discernia a cosmovisão como um produto de seu 

tempo, lugar e cultura, Wittgenstein rejeitava a validade de qualquer cosmovisão, em 

razão desta aspirar o impossível: a compreensão intelectual da realidade como ela 

efetivamente é. Foucoult, por sua vez, comparou a cosmovisão à episteme23. David 

                                            
20 Segundo Fabiano de Almeida Oliveira, “Weltanschauung é um substantivo feminino composto de 

duas palavras alemãs: Welt – mundo, e Anschauung – concepção, percepção, intuição. 
Weltanschauungen é sua forma plural. As diversas traduções do conceito são cosmovisão, 
biocosmovisão, concepção de mundo, mundividência, visão de mundo e percepção de mundo, dentre 
outras possíveis em português, e as já bem conhecidas worldview e life-worldview, em inglês.” 
OLIVEIRA, Fabiano de Almeida. Reflexões críticas sobre Weltanschauung: uma análise do 
processo de formação e compartilhamento de cosmovisões numa perspectiva teo-referente. 
Disponível em: http://www.mackenzie.br/fileadmin/Mantenedora/CPAJ/revista/VOLUME_XIII 
__2008__1/Reflexoes_Criticas_sobre_Weltanschauung_-_Fabiano_de_Almeida_Oliveira.pdf . 
Acesso em: 12 de janeiro de 2016.  

21 SIRE, James. Dando nome ao elefante: cosmovisão como um conceito. Edição Kindle. Loc. 410. 

22 SIRE, James. Dando nome ao elefante: cosmovisão como um conceito. Edição Kindle. Loc. 461. 

23  Episteme pode ser caracterizada como “um conjunto inescapável de regras e regulamentos, um 
modo de raciocinar, um padrão de pensamento, um corpo de leis que geram e governam todos os 
padrões do conhecimento”. SIRE, James. Dando nome ao elefante: cosmovisão como um conceito. 



 
 

 

Naugle define muito bem – em termos foucaultianos – a conceituação do filósofo 

francês sobre o tema: “[...] worldviews are merely the linguistic constructions of a 

power elite”.24 

Martin Heidegger, na perspectiva de David Naugle percebeu que a 

aplicação do termo weltanschauung  em referência ao mundus sensibilis aplicado por 

Kant, compreendia a “world-intuition in the sense of contemplation of the world given 

to the senses”.25  A revolução copernicana de Kant, na filosofia, com a sua ênfase em 

“knowing and willing self” como o centro moral e cognitivo do universo, abriu espaço 

para que a noção de cosmovisão pudesse se desenvolver.  Posteriormente o termo 

foi adotado pelos sucessores de Kant e logo se tornou bem aceito no mundo 

intelectual germânico e europeu.26  

De uma perspectiva histórica, não é tão difícil perceber os padrões 

culturais permanentes de um povo, ou sua weltanschauung . Um exemplo disso é o 

domínio da cultura greco-romana sobre o Ocidente, mais moldado pela filosofia grega 

do que a hindu e transformado pelos conceitos de lei e ordem social dos romanos, em 

vez das apreciações de Confúcio. Todavia, o desenvolvimento destes padrões 

culturais, sua evolução, propagação e extinção são questionamentos regulares 

analisados sob o prisma da cosmovisão.27 

Ao passo em que os antropólogos estudam culturas diferentes, 

descobrem que, inseridos nos fundamentos do discurso e dos comportamentos 

culturais, estão as crenças e os valores que sustentam o que é dito e feito. Tais 

descobertas deixam cada vez mais nítida a constatação “que as pessoas não vivem 

                                            
Edição Kindle. Loc. 578 

24 NAUGLE, David K. Worldview: the History of a Concept. Edição Kindle. Michigan: 2002, Wm. B. 
Eerdmans Publishing Co. loc. 2466. 

25 NAUGLE, David K. Worldview: the History of a Concept. Edição Kindle. Michigan: 2002, Wm. B. 
Eerdmans Publishing Co. loc. 885 

26 NAUGLE, David K. Worldview: the History of a Concept. Edição Kindle. Michigan: 2002, Wm. B. 
Eerdmans Publishing Co. loc. 885-892 

27 HIEBERT; Paul G. Transformando Cosmovisões: uma análise antropológica de como as pessoas 
mudam. p. 18. 



 
 

 

no mesmo mundo com diferentes rótulos colados a ele, mas em mundos conceituais 

radicalmente diferentes”.28 

Muito embora as culturas compartilhem similitudes, cada uma é singular 

em aspectos fundamentais, ressaltou Morris Opler29. Da mesma forma, cada indivíduo 

é único em aspectos essenciais de sua existência e forma de pensar e, de acordo com 

os pressupostos consolidados dentro de si, cada pessoa cria um mapa mental ou uma 

lente intelectual pelo qual interpreta a sociedade e os acontecimentos.30  

Sendo a weltanschauung considerada uma perspectiva do mundo e das 

coisas, uma forma de observar o cosmos de um determinado ponto de vista 

individual31, é inconcebível, do ponto de vista filosófico, abster-se das cosmovisões 

para o acesso da realidade. Deste modo, a pesquisa em questão não está sendo 

produzida sob a perspectiva da tábula rasa, defendida por alguns empiristas clássicos, 

como John Locke. Todavia, o trabalho compreende a existência de uma cosmovisão, 

uma orientação fundamental do coração sustentada por cada indivíduo acerca da 

“constituição básica da realidade e que fornece o fundamento no qual vivemos, nos 

movemos e existimos. ”32 

Esta orientação fundamental do coração pode transitar do nível 

subjetivo-individual (weltanschauung  no sentido privado - individual) para o objetivo-

social (weltanschauung  no sentido comunitário - coletivo). Esta passagem ocorre por 

meio de um processo de trocas e compartilhamentos de experiências que abrangem 

desde a educação proveniente dos pais, a formação passada pelos estabelecimentos 

de ensino, as informações oriundas da indústria cultural até os compromissos 

compartilhados informalmente com outras pessoas durante a vida.33 Da mesma forma 

                                            
28 HIEBERT; Paul G. Transformando Cosmovisões: uma análise antropológica de como as pessoas 

mudam. p. 19. 

29 HIEBERT; Paul G. Transformando Cosmovisões: uma análise antropológica de como as pessoas 
mudam. p. 25. 

30 NASCIMENTO, Valmir.  O cristão e a universidade: um guia para a defesa e o anúncio da 
cosmovisão cristã no ambiente universitário. Rio de Janeiro: CPAD, 2016. p. 32 

31 WOLTERS, Albert apud Paul Hiebert. HIEBERT; Paul G. Transformando Cosmovisões: uma 
análise antropológica de como as pessoas mudam. Tradução de: Carlos E. S. Lopes. São Paulo: Vida 
Nova, 2016. p. 17.  

32 SIRE, James. Dando nome ao elefante: cosmovisão como um conceito. Edição Kindle. Loc. 2589. 

33 OLIVEIRA, Fabiano de Almeida. Reflexões críticas sobre Weltanschauung: uma análise do 
processo de formação e compartilhamento de cosmovisões numa perspectiva teo-referente. 



 
 

 

que existem as cosmovisões individuais, é natural que os indivíduos adeptos de 

cosmovisões específicas se aproximem e, coletivamente, manifestem e pratiquem 

suas concepções individuais. 

O agrupamento natural de pessoas que se identificam por meio de suas 

cosmovisões em comum, de maneira generalizada era facilmente percebido nos 

tempos remotos, em que as regiões eram caracterizadas por suas culturas e 

tradições34 próprias e peculiares. Todavia, com o advento da globalização e a 

facilitação dos movimentos migratórios, a pluralidade de cosmovisões tornou-se 

indubitavelmente perceptível e, entre si, também começaram a ser ressaltadas as 

suas diferenças que, até então, não eram tão perceptíveis pela falta de contato. 

É importante levar em consideração que muito embora o termo 

cosmovisão tenha nascido no meio da filosofia e se desenvolvido em outros ramos da 

ciência, todos os indivíduos têm uma cosmovisão. Não é necessário ser um filósofo, 

teólogo, sociólogo ou antropólogo para operar através de um framework, nas palavras 

de James W. Sire.35 Na verdade, de acordo com o autor, “é apenas a pressuposição 

de uma cosmovisão – seja básica ou simples – que nos permite a pensar num todo”.   

A evolução histórica do conceito conta com inúmeras definições, 

interpretações e autores das diversas áreas manifestando-se sobre o assunto. Desde 

o judaísmo clássico, passando pelo catolicismo ortodoxo romano até o protestantismo 

evangélico, percorrendo a filosofia do século XIX ao XXI até chegar nas 

compreensões das ciências naturais e sociais, o trabalho poderia tranquilamente 

discorrer sobre cada uma das conceituações. Entretanto, optou-se por desde o início 

focalizar em um conceito que poderia ser utilizado como fundamento para a pesquisa 

                                            
Disponível em: http://www.mackenzie.br/fileadmin/Mantenedora/CPAJ/revista/VOLUME_XIII 
__2008__1/Reflexoes_Criticas_sobre_Weltanschauung_-_Fabiano_de_Almeida_Oliveira.pdf . 
Acesso em: 12 de janeiro de 2016. 

34 A tradição pode ser compreendida como a escolha originária que prioriza um conjunto de valores 
herdados dos antepassados e que serve de base para o desenvolvimento da cultura, de modo que 
não há dinâmica cultural sem uma base arraigada nos valores fundamentais da assim chamada 
tradição. Marcus Paulo Rycembel Boeira, ao desenvolver a ideia de Carl Friedrich sobre  a gênese 
do termo, destaca que esta escolha é realizada pela “autoridade” da religião em uma deterinada 
civilização. BOEIRA, Marcus Paulo Rycembel. Tradição e multiculturalismo: o papel civilizatório do 
Estado Constitucional no intercâmbio cultural. Revista Jurídica da Faculdade de Direito. v. 1. n. 12. 
Curitiba: Dom Bosco, 2015. 

35 SIRE, James W. The Universe Next Door: A Basic Worldview Catalog. p.19.  



 
 

 

realizada na área da Ciência Jurídica, com a finalidade de abordar critérios específicos 

objetivando a sustentação da Tese relacionada à (in)viabilidade de subsistência de 

uma Ambiente Multicultural Laico.  

Portanto, o breve desenvolvimento sobre o assunto não visa esgotar 

todos os ensinamentos sobre o tema, mas apenas apresentar os apontamentos 

necessários para o desenvolvimento do trabalho científico, realizado através do 

entrelaçamento de diversas áreas do conhecimento. 

1.2 A COSMOVISÃO E SEUS DESDOBRAMENTOS: O DISCURSO RELIGIOSO, O 
LEGADO CULTURAL E O PENSAMENTO JURÍDICO 

A partir da breve análise conceitual da cosmovisão, é possível perceber 

que a forma pela qual o indivíduo interpreta a realidade gera consequências naturais 

com relação às suas escolhas religiosas, preferências culturais e adaptação às 

normas. É importante ressaltar que há diversas cosmovisões na atualidade, sejam 

elas de origem religiosa, filosófica, política, social, etc. Entretanto, optou-se por 

verificar as especificidades das cosmovisões religiosas a partir do entendimento de 

que os pressupostos religiosos moldam as culturas ao ponto de que estas, através de 

seus indivíduos, constroem o direito que deverá ser respeitado por todos. 

De acordo com a perspectiva sociológica de Peter Berger, a estrutura 

psíquica, aliada às vivências religiosamente interpretadas durante o período formativo 

dos primeiros anos de vida, configura o principal e mais duradouro modelo de mundo 

do indivíduo, o fundamento sobre o qual as demais vivências posteriores serão 

edificadas. “Sobre esta base mais elementar e duradoura, ao longo da vida se 

acomodarão outras percepções de mundo processadas a partir de intercursos sociais 

mais variados”, transformando ou substituindo percepções mais básicas que poderão 

assumir um papel de crenças e pressupostos determinantes na hierarquia de valores 

e certezas do indivíduo.36 

                                            
36 OLIVEIRA, Fabiano de Almeida. Reflexões críticas sobre Weltanschauung: uma análise do 

processo de formação e compartilhamento de cosmovisões numa perspectiva teo-referente. 
Disponível em: http://www.mackenzie.br/fileadmin/Mantenedora/CPAJ/revista/VOLUME_XIII 
__2008__1/Reflexoes_Criticas_sobre_Weltanschauung_-_Fabiano_de_Almeida_Oliveira.pdf . 
Acesso em: 12 de janeiro de 2016. 



 
 

 

A partir da introdução apresentada pelo tópico anterior, direcionando o 

presente estudo à análise da cosmovisão, é imperioso adentrar no mérito das visões 

de mundo fundamentadas em preceitos religiosos. Para David Koyzis37, a cosmovisão 

“é uma visão pré-teórica, arraigada num compromisso religioso básico, em interação 

com a experiência ordinária da vida”.  

As principais exemplificações de cosmovisões estão relacionadas à 

busca do ser humano pelo divino.  Sua forma de se relacionar com aquilo que pode 

ser caracterizado como o que há de mais sagrado, molda e orienta suas percepções 

da realidade e, consequentemente, direcionam as ideologias e preferências políticas, 

alcançando, naturalmente, o universo jurídico.  

É importante destacar que o fato de um indivíduo buscar se abster da 

vida religiosa não significa que ele seja neutro ou imparcial. Pelo contrário, “humans 

seek, not a world that transcends limits, but a self that transcends (or 

transcendentalizes) the world”, segundo Paul C. Maxwell38. Nessa linha de raciocínio, 

o homem sempre buscará formas de elevá-lo ou transcedentalizá-lo em detrimento 

das outras criações. Posto isto, é natural que o homem busque um relacionamento 

com o divino (religiões tradicionais), ou que ele coloque a sua razão e a ciência apenas 

sob as críticas do método científico (filosofia humanista secular) ou ofereça culto a 

algo que possa ser caracterizado como divino (a exemplo do culto ao Estado, induzido 

pelos ideais totalitários).39  

O homem, sem o fundamento religioso, corre o risco de buscar a 

satisfação de seus profundos desejos na pessoa do Estado40, buscando em algo 

                                            
37 KOYZIS, David T. Visões e Ilusões Políticas: uma análise e crítica cristã das ideologias 

contemporâneas. Tradução de: Lucas G. Freire. São Paulo: Vida Nova, 2014. p. 9. 

38 MAXWELL, Paul C. Human Self-Transcendence: Posthuman, Postmodern or Postsecular? Journal 
of Interdisciplinary Studies. Vol XXVI. N. ½. 2014 

39 Para Hannah Arendt, a crise da autoridade do mundo moderno “é política em sua origem e natureza. 
O ascenso de movimentos políticos com o intento de substituir o sistema partidário, e o 
desenvolvimento de uma nova forma totalitária de governo, tiveram lugar contra o pano de fundo 
de uma quebra mais ou menos geral e mais ou menos dramática de todas as autoridades 
tradicionais. Em parte alguma essa quebra foi resultado direto dos próprios regimes ou movimentos; 
antes, era como se o totalitarismo, tanto na forma de movimentos como de regimes, fosse o mais 
apto a tirar proveito de uma atmosfera política e social geral em que o sistema de partidos perdera 
seu prestígio e a autoridade do governo não mais era reconhecida”. (grifo nosso). ARENDT, Hannah. 
Entre o passado e o futuro. Tradução de: Mauro W. Barbosa. ed. 8. São Paulo: Perspectiva, 2016. 
(Edição Kindle) loc. 1853/1861 of 5946. 

40 Para o autor, a concepção da política como esperança pode ser considerada o resultado do 



 
 

 

temporal aquilo que só poderá ser suprido pelo sobrenatural. Essa é, para Francisco 

Razzo41, a origem dos regimes autoritários, centralizada nas pessoas e nas suas 

expectativas em depositar no sistema político uma esperança exagerada. Nesse 

processo, segundo o autor, “a política deixa de ser entendida como mediação e passa 

a ser assumida como uma questão de fé, como fim último de todas as expectativas 

humanas.”42 

Isso significa que, independetemente da forma pela qual o indivíduo 

optará para suprir os seus anseios mais profundos, seja através das religiões 

tradicionais, do humanismo secular ou por meio da divinização do Estado43, sua 

escolha estará consequentemente ligada à sua cosmovisão, a forma pela qual ele 

desenvolverá a sua interpretação da realidade. 

Apoiado no prelúdio ora exposto, acerca das complexidades e desafios 

contidos na weltanschauung , é indispensável tratar as influências que as 

cosmovisões e suas fundamentações religiosas geram no indivíduo, a partir das 

perspectivas de leitura da realidade, a fim de analisar, posteriormente, a viabilidade 

de coexistência de cosmovisões antagônicas, fundamentadas em preceitos religiosos, 

sem qualquer subordinação às normas universais de direitos humanos. 

Com o advento da globalização, o processo de compartilhamento de 

percepções entre grupos sociais distintos tem se tornado mais comum, reduzindo o 

vácuo entre as diversas cosmovisões regionais e viabilizando o compartilhamento 

cada vez mais acentuado de percepções de mundo.44 Os benefícios que 

                                            
esvaziamento da experiência religiosa em uma “era secular” e que consiste no produto fundamental 
de uma forma específica de imaginação com função prática: a imaginação totalitária. RAZZO, 
Francisco. A imaginação totalitária: os perigos da política como esperança. Rio de Janeiro: Record, 
2016. (Edição Kindle) loc. 158 

41  RAZZO, Francisco. A imaginação totalitária: os perigos da política como esperança. Rio de Janeiro: 
Record, 2016. (Edição Kindle) loc. 158 

42 RAZZO, Francisco.  “A imaginação totalitária” investiga os laços entre política, religião e 
esperança. Entrevista concedida a Luciano Trigo. Disponível em: http://g1.globo.com/pop-
arte/blog/maquina-de-escrever/post/imaginacao-totalitaria-investiga-os-lacos-entre-politica-religiao-
e-esperanca.html . Acesso em 24 fev. 2017. 

43 Percebido inicialmente através do culto ao imperador, atualmente há inúmeras forma de, o Estado, 
assumir o posto de divindade e ser caracterizado como aquele que satisfará todos os anseios e 
insatisatisfações do ser humano. É importante ressaltar que estas consideraçãoes são necessárias 
haja vista ser comum o errôneo entendimento de que a esperança última, geralmente depositada em 
alguma divindadade, está restrita apenas à religiões tradicionais.  

44 OLIVEIRA, Fabiano de Almeida. Reflexões críticas sobre Weltanschauung: uma análise do 



 
 

 

acompanharam a velocidade de informação e comunicação também possibilitaram a 

consciência da existência de diversas formas de pensar, interpretar e compreender a 

realidade. 

Intrinsicamente relacionada à religião, a cultura45, reconhecida como o 

conjunto de costumes e crenças de um povo em um determinado tempo específico, é 

moldada de acordo com a interpretação individual e coletiva da realidade humana. 

Enquanto uma tradição indígena permite aos pais o assassinato de seus filhos que 

nasçam com qualquer tipo de deficiência, e o Estado os defende em nome da 

preservação da identidade cultural, outros pais permanecem em filas de espera na 

expectativa de conseguir a adoção de uma criança para passar a considerá-la como 

sua. O interessante é que isso pode ocorrer em um mesmo território, a exemplo do 

Brasil. Por um lado, crenças tradicionais permitem a execução de crianças, por outro, 

aqueles que não podem gerá-las, consideram os filhos de outros tão valorosos e lutam 

para que eles passem a ser considerados como seus. 

A posse de um kirpan46 deve ser concedida a todo sikh que passar pela 

cerimônia de iniciação do Amrit Sanskar, como símbolo de sua incorporação ao 

exército da virtude.47 Os rituais canibais, ainda realizados em uma tribo na Papua-

Nova Guiné, continuam acontecendo em razão da não interação com o “homem 

branco”, enquanto que o sacrifício animal ainda realizado por judeus, mulçumanos, 

hindus e candomblecistas, pode parecer loucura para um grupo de defensores de 

animais, é, ao mesmo tempo, totalmente aceitável para alguns religiosos. 

O que os exemplos supracitados mostram? É evidente que as crenças 

religiosas, sejam elas quais forem, geram efeitos culturais e consequências - muitas 

vezes - jurídicas. É normal encontrar adolescentes no Paquistão ou na Índia portando 

                                            
processo de formação e compartilhamento de cosmovisões numa perspectiva teo-referente. 
Disponível em: http://www.mackenzie.br/fileadmin/Mantenedora/CPAJ/revista/VOLUME_XIII 
__2008__1/Reflexoes_Criticas_sobre_Weltanschauung_-_Fabiano_de_Almeida_Oliveira.pdf . 
Acesso em: 12 de janeiro de 2016. 

45 Em primeira análisem, a cultura pode ser considerada como “o produzir-se de um povo, de que a 
civilização é o produto, o resultado de sua realização criadora”. DOS SANTOS, Mário Ferreira. 
Dicionário de Filosofia e Ciências culturais. 1ª ed. São Paulo: Matese, 1963. P. 393.  

46  Faca curva de gume convexo e símbolo da religião Sikh. 

47  COSTA, Antonio Luiz M. C. Armas Brancas: Lanças, Espadas, Maças e Flechas - Como Lutar Sem 
Pólvora da Pré-história ao Século XXI. São Paulo: Draco, 2015.   



 
 

 

consigo uma arma branca, já, no Brasil, tal fato poderia ser considerado uma infração 

penal. A tribo que realiza rituais canibais na Oceania, defende sua cultura perante as 

tentativas de interferência cultural, o que é natural, ao se deparar com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. O sacrifício de animais, que é habitual em países 

com raízes no hinduísmo, a exemplo da Índia, encontra inúmeras críticas em alguns 

Estados brasileiros, que tipificam este tipo de conduta como maus tratos.  

O discurso religioso, o legado cultural e o pensamento jurídico estão 

intrinsicamente conectados. A grande dúvida está em torno da seguinte questão: é 

possível a sugestão de parâmetros limitadores ao exercício da liberdade religiosa e 

cultural haja vista os inúmeros direitos inatos à pessoa humana que são violados 

diariamente em nome de uma crença ou legado cultural? Esta indagação aponta para 

a principal problemática da tese: é viável a subsistência de um Ambiente Multicultural 

Laico que não exige uma alteração de comportamento de seus habitantes em 

conformidade à norma constitucionalmente válida para todos os cidadãos? 

1.3 UM MUNDO DE DIFERENÇAS: AS DISTINTAS COSMOVISÕES 

Sobre a importância de se perceber as distintas formas de conceber o 

homem e o mundo, Thomas Sowell48 afirma que tal compreensão não leva apenas a 

conclusões diferentes, “mas a conclusões extremamente divergentes, em geral, 

diametralmente opostas, relativas a questões que vão da justiça à guerra.” Para o 

autor, não basta tratar simplesmente como diferenças de visões, mas como conflitos 

de visões.  

Identificar as diferentes cosmovisões existentes é essencial ao trabalhar 

com categorias como cultura e religião. Ter a consciência da existência de outras 

formas de pensar, compreender a realidade e desenvolver ideias é necessário para 

assimilar e genuinamente conseguir se comunicar com outros indivíduos e grupos na 

presente sociedade pluralista.49  

                                            
48 SOWELL,Thomas. Conflito de visões: origens ideológicas das lutas políticas. Tradução de 

Margarita Maria Garcia Lamelo. São Paulo: É Realizações, 2012. p. 48 

49 SIRE, James W. The Universe Next Door: A Basic Worldview Catalog. p. 17 



 
 

 

Para David Naugle50, “the presence of a multitude of alternative 

worldviews is a defining characteristic of contemporary culture. Ours is, indeed, a 

multicultural, pluralistic age”. A consciência com relação à existência de distintas 

cosmovisões e as dificuldades de se abordar cada uma delas, facilitou a decisão de 

não se pretenter, na presente Tese, esmiuçá-las. Como bem salientou André 

Venâncio Braga51, “penetrar seriamente na cosmovisão de outra pessoa, em especial 

em ambiente cultural estranho, é um procedimento difícil, penoso, demorado e 

doloroso, de modo que não podemos esperar um sucesso rápido e fácil”.  

Há um breve relato interessante de ser compartilhado. Vishal 

Mangalwadi52 compartilha a experiência que ele e sua esposa passaram quando 

moradores de uma pequena vila no interior da Índia. Ciente de que uma bebê estava 

desnutrida, a Sra. Mangalwadi ofereceu à família ajuda financeira e médica para que 

a criança pudesse se recuperar o mais breve possível. Todavia, após estranhos 

impedimentos que eram colocados pelos próprios pais à recuperação da criança, o 

casal compreendeu que não estava havendo simplesmente um conflito de princípios 

éticos, mas um confronto de cosmovisões. 

O fatalismo tradicional hinduísta fazia com que os pais de Sheela 

acreditassem que não seriam capazes de mudar a sua própria história – que poderiam 

transcender o destino e o carma, a natureza e a cultura. Desta forma, os pais 

condenscenderam com a morte da filha porque a enxergavam como um fardo, tendo 

em vista a compreensão que tinham a respeito da difícil vida que ela levaria como 

uma “garota indesejada”, levando em consideração a casta em que pertenciam. É 

relevante ressaltar que toda a comunidade consentiu com a morte de Sheela. 

                                            
50 NAUGLE, David K. Worldview: the history of a concept. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing 

Co, 2002.Edição Kindle. Loc. 93. 

51 BRAGA, André Venâncio. Cristãos, muçulmanos e secularistas: uma resenha crítica de Herege. 
Disponível em: http://www.teologiabrasileira.com.br/teologiadet.asp?codigo=540. Acesso em: 08 mar. 
2017. 

52 MANGALWADI, Vishal. O livro que fez o seu mundo: como a Bíblia criou a alma da civilização 
ocidental. Tradução de Carlos Caldas. São Paulo: Editora Vida, 2012. p. 84-90. 



 
 

 

Familiarizado com a cultura hindu, Mangalwadi53 descreve a visão de um 

dos grandes nomes do hinduísmo moderno, Ramakrishna Paramhansa. De acordo 

com o relato do escritor indiano: 

Em uma das suas visões místicas, Ramakrishna viu sua deusa-mãe, 
Kali, levantar-se das águas escuras de um rio. Enquanto ele 
observava, ela deu à luz bem diante dos seus olhos e então devorou 
o neném recém-nascido. Nas mãos dela, o bebê parecia ser de carne 
e sangue normais, mas, em sua boca, parecia estar vazio. [...]  Ainda 
que Ramakrishna fosse hinduísta, ele adotou um conceito budista, 
porque o ensino budista de anatman (não ser) tem a mesma 
implicação prática das doutrinas hinduístas da reencarnação e de 
Brahma (ser universal). Essas doutrinas implicam que a 
individualidade é uma ilusão e que a salvação exige a dissolução da 
consciência do indivíduo na consciência universal ou Deus. 

  

Diante deste relato e da verificação de um aspecto da cultura hindu, é 

possível começar a compreender a razão de existir diversas formas de entendimento 

acerca da valorização do indivíduo nas mais diversas cosmovisões. Se por um lado o 

Deus de um povo considera o homem de forma objetiva e absoluta com valor 

intrínseco, por outro, a própria divindade pode assassinar seu filho em razão da fé na 

reencarnação ter trivializado a morte e a vida. 

É possível concluir que pressupostos religiosos dessemelhantes, 

balizadores de uma cosmovisão cultural, irão, consequentemente, gerar divergentes 

percepções sobre inúmeros assuntos, inclusive a respeito de temas que para um lado 

do mundo podem ser tão caros, enquanto que para o outro, parecem ser 

insignificantes, como o exemplo da vida de Sheela. Diante do breve exposto, 

Mangalwadi aponta uma questão: como a concepção do ser humano desenvolvida no 

Ocidente se tornou tão diferente das demais? 

Há diversos indianos que, em razão do secularismo, discordam do 

fatalismo religioso que anula as possibilidades de escolha do indivíduo. Para eles, isso 

é senso comum. Entretanto, da mesma forma que o infanticídio era prática comum 

                                            
53 MANGALWADI, Vishal. O livro que fez o seu mundo: como a Bíblia criou a alma da civilização 
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nas antigas Roma e Grécia, e atualmente ainda  é em algumas partes do Brasil, é 

manifesto que tal senso comum pode ser variável de acordo com a cultura.  

Semelhante à história de Sheela, há diversas outras que são 

desconhecidas que, em razão de compreensões religiosas que negam direitos e 

garantias que são universalmente tutelados54, violam diariamente a liberdade 

individual de muitos que infelizmente não têm a consciência de sua dignidade e valor. 

Leo Strauss, ao defender a existência de normas universais, entendeu 

que “o reconhecimento de princípios universais tende assim a impedir que os homens 

se identifiquem com a ordem social que o destino lhes reservou ou que a aceitem 

integralmente.”55 A partir deste entendimento, é possível verificar que a compreensão 

de que existem normas válidas a todos os indivíduos, independentemente do tempo, 

espaço e cultura, poderia dificultar a aceitação do fatalismo tradicional religioso e até 

mesmo possibilitar outras opções de escolha que favoreçam a dignidade da pessoa 

humana como princípio fundamental.  

Jacques Maritain56 constatou em seu clássico “O Homem e o Estado” a 

tentativa do mundo moderno basear a vida da civilização57 e da comunidade terrena 

em fundamentos exclusivos da razão. No entanto,  

a razão pura se revelou mais incapaz do que a fé de assegurar a 
unidade espiritual da humanidade, e o sonho de um credo científico 
que viesse a unir os homens na paz e em convicções comuns sobre 

                                            
54 Os direitos humanos que são reconhecidos no Ocidente e positivados constitucionalmente como 

direitos fundamentais em diversas nações apresentam concepções que não são aceitas em inúmeros 
países. As principais justificativas da negação destes direitos dá-se em decorrência das matrizes 
culturais, fundamentadas em pressuspostos religiosos antagônicos à compreensão de direitos 
desenvolvida no Ocidente e difundida pela cosmovisão cristã. 

55 STRAUSS, Leo. Direito Natural e História. Tradução de Bruno Costa Simões. São Paulo: Martins 
Fontes, 2014. p. 17 

56 MARITAIN, Jacques. O Homem e o Estado. Tradução de Alceu de Amoroso Lima. Rio de Janeiro: 
Livraria Agir Editora, 1956. p. 128. 

57 Para o propósito dessa investigação, a civilização representa o resultado da junção entre tradição e 
cultura, ou seja, a soma entre os valores e a dinâmica histórica. Em suma, a autoridade (religiosa) 
elege alguns valores fundamentais que servirão de base para uma tradição. Por sua vez, essa 
tradição servirá de base para a cultura, que passa a indicar desenvolvimento e depuração de tais 
valores na existência humana histórica e concreta. A somatória desses elementos pode ser 
denominada de civilização. BOEIRA, Marcus Paulo Rycembel. Tradição e multiculturalismo: o papel 
civilizatório do Estado Constitucional no intercâmbio cultural. Revista Jurídica da Faculdade de 
Direito. v. 1. n. 12. Curitiba: Dom Bosco, 2015. 



 
 

 

os objetivos e princípios fundamentais da vida e da sociedade humana 
desvaneceu-se em nossas catástrofes contemporâneas. 

 Para o filósofo francês, uma democracia renovada não deve ignorar a 

religião, constituinte essencial da cultura humana, a exemplo do que fez a sociedade 

burguesa do século XIX. Entretanto, o que tem ocorrido desde então, é a retirada da 

discussão religiosa dos meios acadêmicos em favor da neutralidade científica que, no 

posto da religião, passou a estudar conceitos filosóficos e sociológicos, com 

consequências políticas, econômicas e legislativas, como se tais concepções 

prescindissem de cosmovisões. Para Abraham Kuyper58, o iluminismo foi responsável 

por disfarçar o olhar ‘científico’ e ‘racional’ sobre a sociedade e a natureza 

apresentando uma aparência de neutralidade religiosa. 

Com o avanço do desconstrucionismo após a Segunda Guerra Mundial, 

proposto originariamente por Jacques Derrida, constata-se que a realidade e o 

conhecimento objetivo deram lugar a subjetivismos, relativismos e incertezas que, 

atualmente, permeiam as mais diversas áreas da sociedade. O interessante é que na 

mesma época estava sendo proposta uma declaração de direitos objetivos com 

aspirações universais.  

Como consequência, é perceptível o crescente desinteresse pelo estudo 

das religiões, principalmente as monoteístas que, por séculos, têm defendido valores, 

verdades e conceitos absolutos. Todavia, muitos acontecimentos hodiernos têm 

envolvido escolhas, manifestações e até mesmo crimes fundamentados em preceitos 

religiosos, cujas soluções que tem sido propostas têm relativizado direitos que até 

então eram absolutos, e desconstruído valores e ideais que até então eram 

legalmente defendidos. 

Em alguns momentos a Tese citará exemplos de cosmovisões distintas, 

a fim de demonstrar em pontos específicos como as diferentes crenças religiosas 

podem, no exercício de sua liberdade e em defesa de sua cosmovisão, violar direitos 

tutelados e universalmente reconhecidos. Os exemplos citados, as afirmações 

descritadas e as opiniões apresentadas são fundamentais para a percepção das 

                                            
58 DOOYEWEERD, Herman. Estado e Soberania: ensaios sobre cristianismo e política. Tradução de 

Leonardo Ramos, Lucas G. Freire e Guilherme de Carvalhop. São Paulo: Vida Nova, 2014. p. 19 



 
 

 

incontáveis cosmovisões que moldam culturas, justificam comportamentos e 

influenciam sistemas políticos e jurídicos.   

Por conseguinte, em vista dos ideais de direitos humanos fundamentais 

(como são conhecidos hoje) terem se desenvolvido e solidificado no Ocidente59, a 

cosmovisão cristã será o referencial teórico que norteará a compreensão das demais 

categorias.60  

A maioria das outras civilizações, como a islâmica, a hindu ou a 

civilização ortodoxa, mantiveram suas identificações religiosas e não consideram 

problema algum serem caracterizadas desta forma. Até o Iluminismo, o Ocidente 

também tinha uma nomenclatura específica caracterizada de acordo com a religião 

dominante: Christendom61 era o termo utilizado que fazia menção ao Ocidente antes 

do processo de secularização. 62. 

Portanto, diante da consequente influência e a despeito da existência de 

incontáveis cosmovisões religiosas existentes, entende-se a primazia e a importância 

da cosmovisão cristã para o desenvolvimento do Ocidente e para a formação das 

categorias que serão posteriorrmente apuradas. 

 

                                            
59 Para o Prof. James Kurth, a civilização ocidental foi formada por três distintas tradições: “(1) the 

classical culture of Greece and Rome; (2) the Christian religion, particularly Western Christianity; and 
(3) the Enlightenment of the modern era. KURTH, James. Western civilization: our tradition. 
Intercollegiate Studies Institute. Disponível em: http://www.mmisi.org/ir/39_01_2/kurth.pdf. Acesso 
em 08 jun. 2017. 

60 Tendo em vista cada cosmovisão possuir um complexo sistema de ideias necessárias para 
compreensão sobre todo o conjunto interpretativo, optou-se por minudenciar apenas a Cosmovisão 
Cristã, que será o pano de fundo utilizado para o entendimento das duas principais palavras-chave 
da pesquisa: Estado Laico e Liberdade Religiosa.   

61 Muito embora boa parte dos ocidentais tenham permanecido cristãos após o processo de 
secularização, uma parte dos pensadores que se autodenominou “elite intelectual” fez questão de 
garantir que a conotação religiosa fosse retirada da nomenclatura que, por diversos anos, havia sido 
reconhecida. Após a utilização do termo “Europe Civilization” por um curto período de termo, 
percebeu-se que “Western Civilization”, após a conquista do Mundo Novo, se encaixaria melhor. 
Portanto, a civilização occidental passou a representar “the ideas of liberty and individualism, 
institutionalized in liberal democracy, free markets, constitutionalism, and the rule of law”. KURTH, 
James. Western civilization: our tradition. Intercollegiate Studies Institute. Disponível em: 
http://www.mmisi.org/ir/39_01_2/kurth.pdf. Acesso em 08 jun. 2017. 

62 KURTH, James. Western civilization: our tradition. Intercollegiate Studies Institute. Disponível em: 
http://www.mmisi.org/ir/39_01_2/kurth.pdf. Acesso em 08 jun. 2017. 



 
 

 

1.4 O CRISTIANISMO E SUAS IMPLICAÇÕES NO OCIDENTE 

Os tópicos que serão abordados têm por finalidade discorrer acerca 

influência que a cosmovisão cristã exerceu na formação da civilização ocidental. 

Embora este trabalho seja desenvolvido na área da Ciência Jurídica, é importante que 

se faça conhecer a relevância que a cosmovisão ora estudada exerceu sobre as 

grandes áreas da vida humana como a música, literatura, educação, ciência e, 

consequentemente sobre a formação do Estado e a conquista de suas liberdades. 

O cristiansimo é o responsável pela forma como a nossa sociedade é 

organizada e pela maneira como vivemos. Tão extensiva é a contribuição do 

cristianismo para as nossas leis, economia, política, arte, calendário e para a nossa 

moral e prioridades culturais, como o historiador J.M. Roberts destaca em The 

“Triumph of the West”, “We could none of us today be what we are if a handful of Jews 

nearly two thousand years ago had not believed that they had known a great teacher, 

seen him crucified, dead, and buried, and then rise again.”63 

1.4.1 A Cosmovisão Cristã e a Música 

Agostinho entendeu que a base científica ou a essência da música 

estava nos números matemáticos ou marcas no núcleo da criação. Em seu tratado De 

Musica, o filósofo procurou racionalizar a música, compreendê-la como um 

conhecimento matemático por meio dos números, afastando-a dos prazeres carnais 

e mundanos para os quais ela era amplamente utilizada no período de decadência 

dos costumes e hábitos do Império Romano. Para a maestrina Rita de Cássia, 

demostrar que a harmonia eterna que regulava as leis irreversíveis dos números tinha 

sua consistência em Deus, foi uma das finalidades da sua obra.64  

Logo, se a música deve ser racional, eterna e imutável, ela também 

deverá ser plena de sentido e objetiva. Para Agostinho, isso implicava que o Criador 

havia codificado a música na estrutura do Universo. 65 Johannes Kepler reforçou a 

                                            
63 D’SOUZA, Dinesh. What’s so great about Cristianity. Washington: Regnery Publishing, 2007. p. 

43-44. 

64 AMATO, Rita de Cássia Futti. A música em Santo Agostinho. Revista em pauta (UFRGS). Disponível 
em: http://seer.ufrgs.br/index.php/EmPauta/article/view/7483/4668. p. 31-33. Acesso em 30 mai. 
2017. 

65 Platão, o mentor intelectual de Agostinho (antes de se tornar cristão era professor de filosofia grega), 
cria que epistemologicamente nenhum particular finito pode ter sentido sem um ponto de referência. 



 
 

 

visão da criação bíblico-agostianiana-luterana de que a música espelhava a harmonia 

matemática66 divinamente inspirada no universo.  

Para Bach67, a “verdadeira música” deveria buscar como seu “alvo 

último” “the honor of God and the recreation of the soul.” Johan Sebastian Bach pôde 

ser considerado um gênio da música também por ser um gênio na matemática que 

recebeu em sua educação a compreensão bíblica de uma criação ordenada.68 O 

compositor alemão descreveu de forma belíssima a música ao tratar sobre a harmonia 

musical. Para Bach, “music is a mixed mathematical science that concerns the origins, 

atributes, and distinctions of sound, out of which a cultivated and lovely melody and 

harmony are made on, so that God is honored and praised but mankind is moved to 

devotion, virtue, joy, and sorrow.”69 

É importante ressaltar que Martinho Lutero também exerceu uma grande 

influência sobre a música. O monge agostiniano era apaixonado pela música e não a 

considerava uma invenção humana, mas como um presente de Deus.70 Ademais, 

Lutero acreditava que a arte musical deveria ser ensinada aos jovens, pois através da 

música, eles se tornariam pessoas mais habilidosas.71  

Desta forma, é possível concluir que, antigamente, a música não era 

qualquer junção de sons e melodias. Havia a necessidade se ter “um alvo último” a 

                                            
MANGALWADI, Vishal. O livro que fez o seu mundo: como a Bíblia criou a alma da civilização 
ocidental. Tradução de Carlos Caldas. São Paulo: Editora Vida, 2012. p. 34 

66 Rene Descartes afirmou que “ the mathematical laws (...) were legislated by God in the same manner 
as a king ordains laws in his realm”. PIERCEY, Nancy R; THAXTON, Charles B. The Soul of Science: 
christian faith and natural philosophy. Wheaton: Crossway Books, 1994. Kindle Edition. (Locais do 
Kindle 220-221). 

67 WOLFF, Christoph. Johann Sebastian Bach: The Learned Musician. W. W. Norton & Company, 
2001. Kindle Edition. 

68 MANGALWADI, Vishal. O livro que fez o seu mundo: como a Bíblia criou a alma da civilização 
ocidental. Tradução de Carlos Caldas. São Paulo: Editora Vida, 2012. p. 38 

69 WOLFF, Christoph. Johann Sebastian Bach: The Learned Musician. W. W. Norton & Company, 
2001. Kindle Edition.  

70 Lutero considerava que […] this precious gift has been given to man alone that he might thereby 
remind himself that God has created man for the express purpose of praising and extolling God.” 
BARBER, John. Luther and Calvin on Music and Worship. Disponível em: 
http://thirdmill.org/articles/joh_barber/PT.joh_barber.Luther.Calvin. Music.Worship.html#13. Acesso 
em 30 mai. 2017.  

71 BARBER, John. Luther and Calvin on Music and Worship. Disponível em: 
http://thirdmill.org/articles/joh_barber/PT.joh_barber.Luther.Calvin. Music.Worship.html#13. Acesso 
em 30 mai. 2017. 



 
 

 

ser alcançado que expressasse virtude, beleza, alegrias ou até mesmo tristezas. 

Caracterizada como um presente divino, a harmonização musical encontrava sua 

consistência em Deus e nos absolutos matemáticos. Neste ponto é conveniente 

ressaltar que a beleza encontrada/sentida/percebida através da música pode ser 

caracterizada pela definição apresentada por Roger Scruton72, que a considera como 

um “[...] universal value, one anchored in our rational nature”, totalmente indispensável 

na formação do mundo humano.   

1.4.2 A Cosmovisão Cristã e a Literatura 

 Uma das ações que mais influenciou não somente o Ocidente, 

mas todas as nações que foram impactadas com a difusão do ensino e da educação, 

foi a tradução dos textos canônicos para os idiomas locais. A tradução das Escrituras 

para o idioma inglês possibilitou que “aquilo que antigamente era conhecido apenas 

dos clérigos letrados e daqueles com bom entendimento se tornou comum e 

disponível para os leigos”. 73  

A Reforma Protestante foi o primeiro movimento a usufruir dos benefícios 

da máquina de impressão e Lutero soube como lidar com esta vantagem e, ao final, 

obter resultados espetaculares.74 

Através dos trabalhos impressos, como panfletos, catecismos e até 

mesmo a própria bíblia, Lutero se comunicava com pessoas comuns que abraçavam 

a sua fé e, gradualmente, a sua versão da língua germânica acabou se tornando 

também o idioma da população. E, desta forma, a difusão da imprenssão também 

representou a disseminação da alfabetização. Quanto mais coisas as pessoas tinham 

à disposição para ler, mais causas para aprenderem a ler estavam à disposição do 

povo.75 

                                            
72 SCRUTON, Roger. Beauty. Disponível em: http://www.rogerscruton.com/articles/1-politics-and-

society/105-stand-up-for-the-real-meaning-of-conservatism.html. Acesso em: 30 mai. 2017. 

73 MANGALWADI, Vishal. O livro que fez o seu mundo: como a Bíblia criou a alma da civilização 
ocidental. Tradução de Carlos Caldas. São Paulo: Editora Vida, 2012. p. 180. 

74  MACKENZIE, Cameron A. Luther and Language: The Printing Press and the Bible. Concordia 
Theological Seminary. Disponível em: http://www.ctsfw.net/media/pdfs/mackenzie 
lutherandlanguage.pdf Acesso em agosto de 2017. 

75 MACKENZIE, Cameron A. Luther and Language: The Printing Press and the Bible. Concordia 
Theological Seminary. Disponível em: http://www.ctsfw.net/media/pdfs/mackenzie 



 
 

 

Inspirados por Martinho Lutero e pela sua contribuição para o 

desenvolvimento para o idioma alemão, os tradutores ingleses também exerceram 

uma influência significativa para a propagação do inglês. O inglês era o idioma dos 

leigos, por isso, ao sugerir a tradução da Bíblia para que a maioria da população 

inglessa pudesse entender o conteúdo das Escrituras, John Wyclliffe tocou na questão 

do preconceito de classes e no conflito de interesses que anos mais tarde também 

incentivariam Erasmo de Roterdã a solicitar a tradução das Escrituras.76 

Para Alyster Mc Grath,  

Wycliffe ameaçou destruir todo o edifício do domínio clerical em 
assuntos de teologia e vida eclesiástica. A tradução da Bíblia para a 
língua inglesa seria um nivelador social em uma escala até então 
desconhecida. Todos seriam capazes de ler o texto sagrado da 
cristandade e julgar tanto o estilo de vida como os ensinos da igreja 
medieval em suas bases. 77 

Foi a tradução de Wycliffe que possibilitou o aparecimento na língua 

inglesa de diversas palavras que hoje são utilizadas e que foram traduzidas para 

inúmeros idiomas, a exemplo de liberty. 78 É importante lembrar que enquanto 

atualmente é aceitável elevar as condições do oprimido para que este possa caminhar 

em condição de igualdade de direitos e valores com qualquer indivíduo, nos tempos 

de Wycliffe, elevar os camponeses ao status de aristocratas seria uma ideia 

abominável.79 

Foram os Reformadores que pagaram com a própria vida para 

apresentar a ideia bíblica de igualdade como um principio fundamental do mundo 

moderno e a tradução das Escrituras possibilitou que os símplices tivessem acesso 

aos livros que por séculos estiveram restritos apenas ao alto clero e à nobreza.80 

                                            
lutherandlanguage.pdf Acesso em agosto de 2017. 

76 MANGALWADI, Vishal. O livro que fez o seu mundo: como a Bíblia criou a alma da civilização 
ocidental. Tradução de Carlos Caldas. São Paulo: Editora Vida, 2012. p. 180. 

77 MANGALWADI, Vishal. O livro que fez o seu mundo: como a Bíblia criou a alma da civilização 
ocidental. Tradução de Carlos Caldas. São Paulo: Editora Vida, 2012. p. 178. 

78 SCHIPPE, Cullen; STETSON. The Bible and Its Influence. Fairfax: BLP Publishing, 2006. p. 12 

79 MANGALWADI, Vishal. O livro que fez o seu mundo: como a Bíblia criou a alma da civilização 
ocidental. Tradução de Carlos Caldas. São Paulo: Editora Vida, 2012. p. 179. 

80 A importância da tradução das Escrituras para a língua do povo desde o início foi uma prioridade para 
os seguidores de Cristo. A fim de possibilitar que o povo tivesse as Escrituras em sua própria língua, 
Jerônimo concluiu em 405 a tradução de todo o texto canônico do hebraico e do grego para o latim 



 
 

 

Os letrados acreditavam que os idiomas locais, que tanto mudaram com 

as conquistas, migrações e evoluções linguísticas, eram de pouco valor e que todo 

estudo sério, seja ele jurisprudencial ou literário, so deveria ocorrer em latim. Ou seja, 

toda a educação estava restrita à nobreza e ao clero, que não acreditavam que um 

livro tão profundo como a Bíblia pudesse ser traduzido para língua de lavradores. Na 

verdade, os lavradores eram analfabetos pois as suas línguas não tinham uma forma 

escrita. Então, os tradutores-reformadores proporcionaram um ambiente no qual as 

línguas modernas da Europa puderam se desenvolver e florescer. Assim, ao traduzir 

a Bíblia para línguas como o alemão, francês, inglês, híndi, urdu e bengali, foi aberto 

o caminho para que o conhecimento espiritual e secular pudesse ser transmitido nas 

mais diversas sociedades. 81 

De forma semelhante, a literatura no continente europeu foi moldada e 

desenvolvida a partir da influência narrativa Bíblia. Como boa parte da Europa, a 

Inglaterra herdou grandes livros, épicos e mitos do período greco-romano. Todavia, 

há que se levar em consideração que nenhuma das grandes obras influenciou de 

maneira tão grandiosa na literatura inglesa quanto as Escrituras.82 

Erasmo de Roterdã defendeu a tradução da Bíblia e sua acessibilidade 

a todos os lavradores e mulheres, enquanto os bispos viam a tradução de William 

Tyndale como uma ameça, em razão de transferir o poder dos líderes para o povo. 83 

Na verdade, quando o Novo Testamento foi escrito, os discípulos utilizaram a língua 

nativa do povo que pretendiam alcançar, tanto que os livros posteriormente 

compilados foram escritos no grego popular, conhecido como koiné.84 

                                            
(gradualmente o latim substituiu o grego como a linguagem do império). Sua tradução é mundialmente 
conhecida como Vulgata, por ter sido escrita na lingua “vulgar”, ou comum do povo. Com o passar do 
tempo o latim se tornou uma lingia morta e por quase mil anos ninguém se preocupou em em traduzir 
a Bíiblia para os povos da Europa, até John Wycliffe ter se posicionado a favor de uma nova tradução.  

81 MANGALWADI, Vishal. O livro que fez o seu mundo: como a Bíblia criou a alma da civilização 
ocidental. Tradução de Carlos Caldas. São Paulo: Editora Vida, 2012. p. 197-198 

82 MANGALWADI, Vishal. O livro que fez o seu mundo: como a Bíblia criou a alma da civilização 
ocidental. Tradução de Carlos Caldas. São Paulo: Editora Vida, 2012. p. 213. 

83 MANGALWADI, Vishal. O livro que fez o seu mundo: como a Bíblia criou a alma da civilização 
ocidental. Tradução de Carlos Caldas. São Paulo: Editora Vida, 2012. p. 185. 

84 MANGALWADI, Vishal. O livro que fez o seu mundo: como a Bíblia criou a alma da civilização 
ocidental. Tradução de Carlos Caldas. São Paulo: Editora Vida, 2012. p. 197. 



 
 

 

A influência de Tyndale sobre a língua inglesa foi solidificada com a 

publicação da Bíblia King James, em 1611, que reteve por volta de 94 por cento do 

trabalho do acadêmico de Oxford. Sobre a influencia do trabalho de Tyndale, Alister 

McGrath destaca: “Without the King James Bible, there would have been no Paradise 

Lost, no Pilgrim’s Progress, no Handel’s Messiah, no Negro spirituals, and no 

Gettysburg Address”85 David Daniell, Prof. da Univerdade de Londres e grande 

estudioso da vida de Tyndale e das obras de Shakespeare popularizou a sua famosa 

expressão “No Tyndale, No Shakespeare”86, ao comentar a grande influência que o 

tradutor britânico exerceu sobre os escritos literários do Bardo de Avon.  

Krushwant Singh, um dos mais conhecidos escritores da índia que 

durante anos lecionou literatura inglesa na Universidade de Délhi, declarou várias 

vezes que lê dois capítulos da Bíblia por dia em razão da impossibilidade de se 

compreender a literatura inglesa sem primeiro ler a Bíblia.87 Ruth ApRoberts, 

professora da Universdiade da Califórnia, de forma similar afirmou que: “Praticamente 

todos os escritores da literatura inglesa se basearam na Bíblia, e os mais memoráveis 

são os grandes recontadores dos elementos bíblicos.”88 

Comparada a outras cosmovisões religiosas que também influenciaram 

a literatura, a cosmovisão cristã desde o princípio apresenta uma visão realista a 

respeito do mal, sua causa e consequências, e, por fim, conclui com uma perspectiva 

de um futuro glorioso. John Milton, em “O Paraíso Perdido”; J.R.R. Tolkien em “O 

Senhor dos Anéis”, C.S. Lewis, com “As Crônicas de Nárnia” foram possibilitados a 

encontrar redenção e sentido em meio ao caos, ao mesmo tempo que permitiu a 

Shakespeare encontrar sentido nas lutas comuns e trágicas, como Romeu e Julieta.  

89 
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A narrativa bíblia permite aos personagens bíblicos serem 

transformados à medida que Deus os convoca a segui-lo, e não à cultura imposta pela 

época. Diferentemente dos épicos indianos, como Rama e Krishna, que preservam o 

darma (status quo), o Prof. Meenakshi Mukherjee da Universidade Jawaharlal Nehru, 

em Délhi, verificou as divergências nas narrativas dos autores indianos e ingleses e 

concluiu: 

A tradição picaresca do romance europeu alcançou um propósito 
maior – libertou o protagonista da rigidez de uma sociedade estática 
para ser o livre agente que poderia em certa medida moldar seu 
próprio destino. Robinson Crusoé (1719), Moll Flanders (1722) e 
Pamela (1740), três dos primeiros exemplos do romance inglês, 
mostram como a personagem principal é um agente ativo, não 
passivo, que desafia o seu destino. Já o romancista indiano teve de 
trabalhar em sociedade marcada pela tradição na qual nem a profissão 
de um homem nem o seu casamento são seus assuntos pessoais. Sua 
vida foi mapeada por sua família, ou por sua comunidade ou por sua 
casta. Na rígida estrutura hierárquica familiar e social da Índia do 
século XIX, o individualismo não era uma qualidade fácil de se traduzir 
literariamente.90  

De Dante a Milton, até Dostoyevsky, as palavras e os temas encontrados 

nas Escrituras traçaram o caminho para a literatura que hoje é estudada e desfrutada. 

Grandes nomes como Chaucer, além do já citado Shakespeare, John Donne, 

Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, William Blake, T.S. Eliot, William Faulkner, 

entre outros; são grandes nomes da litetatura influenciados pela narrativa bíblica.91  

1.4.3 A Cosmovisão Cristã e a Ciência 

As culturas que cultuavam a natureza, geralmente utilizavam a magia 

para manipular os poderes invisíveis que a governavam. Como consequência, tais 

culturas não desenvolveram a ciência e a tecnologia necessárias para estabelecer 

domínio sobre a natureza.92 O monoteísmo bíblico acabou com os deuses da 

natureza, libertando a humanidade para aproveitá-la e investigá-la sem medo. Desta 
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forma, o universo passou de objeto de adoração para se transformar em objeto de 

estudo.93 

Os pioneiros da ciência partiram do pressuposto de que o cosmos era 

inteligível porque Deus o havia criado de maneira racional e ordenada e governado 

por leis naturais.94 Logo, os cientistas partiram do pressuposto de que se há um Deus 

racional, o mundo deve ser legalmente ordenado. 95 Foi a confiança (fé) depositada 

na existência e no caráter de Deus que os possibilitou a crer nas leis da natureza. 

Ao referir-se ao termo cosmos, Charles Taylor, de forma semelhante, 

apresentou a ideia da totalidade da existência no sentido de um todo ordenado, mas 

não ordenado à sua própria maneira, todo o sistema de ordem das coisas seria uma 

ordem humanamente significativa. Isso significa que o princípio de ordem do cosmos 

estaria intimamente relacionado àquele que conferia contorno a vida de todos.96 

Isso não significa que alguns homens do mundo antigo não tenham 

olhado para a natureza com um viés cientifico. Todavia, as suas perspectivas não se 

tornaram parte de suas culturas intelectuais.  A visão científica floresceu na Europa 

como um desenvolvimento da teologia bíblica medieval.97  

Até mesmo Fritjof Capra98, em “O Tao da física” reconheceu que: 

A noção de leis fundamentais da natureza derivava da crença num 
legislador divino, crença essa profundamente arraigada na tradição 
judaico-cristã. Nas palavras de Tomás de Aquino, “há uma lei eterna, 
uma inteligência, uma razão que existe na mente de Deus e que 
governa todo o universo”. Essa noção de uma lei eterna e divina da 
natureza influenciou grandemente a filosofia e a ciência ocidentais. 
Descartes escreveu a respeito das ‘leis que Deus impôs à natureza’, 
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e Newton acreditava que o objetivo mais elevado de sua obra científica 
era o de evidenciar as ‘leis gravadas na natureza por Deus.’ 

 

Nancy Piercey e Charles Thaxton acreditam que não há possibilidade de 

verdadeiramente entender Newton, Descartes ou Cuvier sem aprofundar as ideias 

religiosas e filosóficas que direcionaram os seus trabalhos científicos.99  

Alfred North Whitehead, Professor da Universidade de Harvard, declarou 

em 1925 que a ciência ocidental se originou “do ensino bíblico de que o cosmos é 

produto de uma ‘racionalidade inteligível de um ser pessoal [Deus]”. A implicação de 

tal constatação reside no entendimento de que a partir desta apuração, os seres 

pessoais passariam a compreender o cosmos.100 Em suma, foi apenas “na Europa 

que a astrologia se transformou em astronomia, a alquimia em química e a matemática 

na linguagem da ciência”.101 

Peter Harris, Diretor do Centro de História e Discursos Europeus, da 

Universidade de Queensland, na Austrália, sugeriu que “the kind of literalist mentality 

characteristic of early modern protestants gave rise to a worldview that provided a 

congenial environment for the flourishing of the natural sciences.” Ademais, o 

professor ainda afirmou acreditar que a ciência moderna e a modernidade em geral 

estão em débito com o protestantismo102 em vista dos grandes avanços possibilitados 

pela cosmovisão e que hoje sequer recordam de suas raízes objetivas e universais. 

Por fim, não seria respeitável tratar da influência da cosmovisão cristã 

na formação do pensamento cientifico sem citar os considerados fundadores do 
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102 HARRISON, Peter. The Bible and the emergence of modern Science. Humanities & Social 
Sciences Papers. 2006. Disponível em:  
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método científico: Francis Bacon e Galileu Galilei. Bacon103, citando Jesus Cristo 

destacou: 

For our Saviour saith, “You err, not knowing the Scriptures, nor the 
power of God;” laying before us two books or volumes to study, if we 
will be secured from error: first the Scriptures, revealing the will of 
God, and then the creatures expressing His power; whereof the latter 
is a key unto the former: not only opening our understanding to 
conceive the true sense of the Scriptures by the general notions of 
reason and rules of speech, but chiefly opening our belief, in drawing 
us into a due meditation of the omnipotency of God, which is chiefly 
signed and engraven upon His work.104(sem grifo no original) 

 

De modo semelhante, Galilei também reconheceu a importância do livro 

da Palavra de Deus e o livro da natureza, que deveriam ser estudados juntos para que 

melhor se compreendesse Deus105. Em 1615, em “Carta à Grande Duquesa Christina 

da Toscana” o físico italiano afimou: 

[…] for the holy Bible and the phenomena of nature proceed alike 
from the divine Word the former as the dictate of the Holy Ghost and 
the latter as the observant executrix of God's commands.106 (sem grifo 
no original) 

 

Em suma, a Reforma Protestante despertou o interesse do povo pelas 

novas descobertas e pelo conhecimento da verdade, e isso estimulou a ciência. Os 

reformadores levaram a sério o ensinamento de Cristo de que o conhecimento da 

verdade traria libertação. A partir do alastramento da compreensão do sacerdócio de 

todos os crentes, o entendimento de que tudo aquilo que os seres humanos fizessem 

deveria ser feito para a glória de Deus, e o fato da Bíblia dizer que os céus declaram 

glória do Criador, o povo entendeu que era seu próprio direito estudar todas as coisas, 
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inclusive o céu. Esta, sistentiza Mangalwadi, é a razão pela qual grande parte dos 

pioneiros da ciência eram cristãos - e quase todos devotos. Eles trabalhavam para a 

glória de Deus. Suas motivações em estudar as maravilhas da natureza era um 

impulso religioso de glorificar ao Deus que os havia criado. 107 

Na área da astronomia, nomes como Copérnico, Brahe e Kepler também 

são lembrados por sua devoção à fé cristã e pela grande influência que suas crenças 

exerceram sobre seus trabalhos científicos108. Antes de falecer, Kepler foi questionado 

sobre onde ele colocava a sua fé. Calmamente, ele respondeu: “Solely and alone in 

the work of our redeemer Jesus Christ.”109  

Na área da física, Isaac Newton, Gottfried Leibniz, Blaise Pascal, 

Alessandro Volta, Georg Simon Ohm, Andre Ampere, Michael Faraday, e William 

Thompson Kelvin são mundialmente conhecidos, todavia, a fé devota de cada um 

deles, que instruiu e direcionou a forma de fazer ciência, evidenciada em vários de 

seus escritos, não receberam a mesma atenção que as suas descobertas.110 

Os pais da ciência moderna não viam contradição alguma entre fé e 

ciência. Se não fosse por aqueles homens que acreditaram veementemente em um 

Deus racional, que havia criado homens racionais que poderiam compreender o 

mundo que Ele havia criado e obedecer ao seu comando de “domínio” sobre a terra; 

a ciência não seria o que é hoje. Francis Schaeffer corroborou com tal entendimento 

ao afirmar que “A ciência moderna nasceu do conceito cristão de que o ser humano 

pode, com base na razão, compreender o universo porque um Deus racional o criou”. 

111 
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1.5  ASPECTOS INTRODUTÓRIOS À COSMOVISÃO CRISTÃ 

Eric Voegelin, ao analisar o modelo de ordem que organizou as grandes 

sociedades, primeiramente as civilizações do Oriente Próximo, constatou que todas 

elas compreendiam a si mesmas como espelhos de uma ordem cósmica.112  

Diferentemente do que ocorre hoje, os impérios do passado não transcendiam à sua 

própria esfera, haja vista perceberem a si mesmos como um reflexo do cosmos. 

Assim, como a divindade ordenava o cosmos, da mesma forma o rei ordenava a 

sociedade. 113 

A tradição judaico-cristã rompeu com este tipo de civilização. Em Israel, 

pela primeira vez na história, o homem entra em contado com um ser, Deus (uma 

entidade supra-cósmica) o que até então, era impensável para a civilização 

cosmológica. A partir deste momento, esse Deus poderia se comunicar não mais com 

uma civilização, mas com um grupo, no caso do povo de Israel; ou por vezes com 

alguns indivíduos, a exemplo dos profetas no Antigo Testamento. 114 

Desta forma, Voegelin compreende que somente agora, após o ser 

humano entrar em contato com um ser supra-cósmico, que a história é iniciada.115 O 

entendimento de que há um ser, acima da própria ordem social, que instituiu, ordenou 

e estabeleceu normas para todas as esferas, ocasionou a proposição de normas 

objetivas e absolutas a serem respeitadas em todo o tempo e espaço.116  

Depreender que o estabelecimento de normas absolutas e universais 

somente fora possível a partir da consciência de um ser supra-cósmico que forneceu 

                                            
112 Da mesma forma que a cosmovisão não representa uma parte acessória à interpretação da 

realidade, e sim o fundamento de toda compreensão teórica, a ordem cósmica também não deve ser 
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113 VOEGELIN, Eric. Ordem e história: Israel e a revelação. Tradução de Cecília Camargo Bartolotti. 
São Paulo: Edições Loyola, 2014 

114 VOEGELIN, Eric. Ordem e história: Israel e a revelação. Tradução de Cecília Camargo Bartolotti. 
São Paulo: Edições Loyola, 2014. p. 167 
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reflexões compartilhadas pelo filósofo alemão. 

116 É importante ressaltar que essas normas sempre existiram, conforme será analisado 
posteriormente. É o que o apóstolo Paulo chamaou de “a lei gravada no coração” e Strauss 
compreendeu como a “lei natural”. 



 
 

 

os pressupostos objetivos e absolutos para a construção de uma ordem social em que 

todos os indivíduos, inclusive o rei, estivessem sujeitos à lei suprema, por si só é tema 

a ser desenvolvido em uma tese. Entretanto, os ensinamentos compartilhados por 

Flávio Josefo, Eric Voegelin, Leo Strauss, Jacques Maritain, Rousas J. Rushdoony, 

Alvin J. Schmidt, e Jónatas E. Machado corroboram com tal assertiva e também 

fundamentam a relevância da análise da tradição judaico-cristã como o fio condutor a 

conectar a liberdade religiosa e o estabelecimento do Estado laico.  

A fim de se ter uma visão clara e compreensível acerca desta 

cosmovisão, importante é analisar a exegese exposta por David Martin Lloyd-Jones117 

e verificar as especificidades bíblicas que inferem na formação da compreensão sobre 

Política, Governo e Estado. Em suas palavras, “o mundo está hoje em suas atuais 

condições de desordem porque os homens não querem reconhecer a veracidade do 

que a Bíblia ensina sobre o homem.” Ou seja, o cerne elementar das “guerras e 

pelejas” da sociedade humana é procedente dos deleites e prazeres do próprio 

homem.118 Em suma, o problema está na natureza humana e sua condição 

pecaminosa.  

Segundo a doutrina cristã, o problema essencial é a desobediência 

humana, “que o homem é um rebelde contra Deus e deliberadamente se rebela contra 

Deus”, também caracterizado pela autoafirmação do homem, seu posicionamento 

contra Deus e o seu desejo de ser deus. Atitudes de autossuficiência e 

autodeterminação apenas ratificam atitudes de desobediência do homem contra Deus 

em razão de seu estado de inimizade para com Ele. Quer dizer, posto sua condição 

pecaminosa, o homem em seu estado natural não pode obedecer a Deus119. É o que 

Martinho Lutero, citado por Lloyd Jones, chamava de “escravidão da vontade”. 
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119 Para o cristianismo, o homem é compreendido em termos morais. As Escrituras apresentam o velho 
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do pecado, morte e maldição (Rom. 5:12–14). Todavia, as Escrituras também revelam a existência 
de um segundo ou “último” Adão (1 Cor. 15:45), Jesus Cristo. Por causa do seu sacrifício em nosso 



 
 

 

A percepção da ausência de livre-arbítrio ou de vontade livre quanto a 

obedecer a Deus, é a compreensão do nascimento do homem sem equilíbrio justo, 

com inclinação unilateral para o pecado120, cuja única forma de se obter a salvação 

desta sua condição natural é exclusivamente pela graça expressada em Cristo Jesus, 

por meio do novo nascimento.121 Simplificadamente, o pecado não pode ser 

caracterizado apenas em termos de atos e ações, e sim em forma de natureza e 

disposição. Thomas Hobbes, de forma semelhante, utiliza a inclinação da maldade 

humana como justificativa da necessidade de existência de um Leviatã. “If men were 

angels, no government would be necessary.”122, foram as palavras utilizadas por 

James Madison para justificar a necessidade do Estado, em conformidade ao que fora 

escrutinado alhures.   

Um exemplo clássico desta influência foi trazido por Thomas Sowell123, 

o qual rememorou que, para os Federalistas, “o mal era inerente ao homem, e as 

instituições eram simplesmente formas de se tentar lidar com isso”. De forma 

semelhante Adam Smith enxergava o governo como “um remédio imperfeito” para a 

“falta de sabedoria e virtude” do homem.124  

                                            
lugar, nossos pecados são perdoados, nossa penalidade removida e somos, “abundância da graça e 
do dom da justiça” habilitados a “reinar em vida por um só, Jesus Cristo”. (Rom. 5:17). 

120 A discussão sobre o conceito de pecado é inevitável e indispensável para a precisa compreensão 
da Tese. Conforme afirma este primeiro capítulo, a história da civilização ocidental nos mostra que 
valores morais e absolutos delimitaram e forneceram contornos objetivos a partir dos quais é possível 
emitir um juízo de valor sobre o certo e o errado. O pecado é um conceito unicamente bíblico, que 
constitui basicamente a transgressão da lei de Deus. Neste sentido, o conceito de pecado que pode 
ser utilizado neste trabalho científico refere-se à violação desta lei objetiva e absoluta, que, por 
conseguinte, justifica a necessidade de existência de parâmetros limitadores não somente para o 
homem, mas para as instituições que ele mesmo criou. 

121 Para George Whitefield, “A doutrina da nossa regeneração, ou do novo nascimento em Cristo Jesus, 
é uma das mais fundamentais doutrinas da nossa santa religião”, razão que justifica a deferência que 
carece tal ensinamento como sustentáculo da Cosmovisão Cristã. DE ARAÚJO NETO, Felipe Sabino. 
O Novo Nascimento. Disponível em: 
http://www.monergismo.com/textos/regeneracao/novonascimento_felipe.htm. Acesso em 24 fev. 
2017.  
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http://www.constitution.org/fed/federa51.htm. Acesso em 19/02/2017.   

123 SOWELL,Thomas. Conflito de visões: origens ideológicas das lutas políticas. Tradução de 
Margarita Maria Garcia Lamelo. São Paulo: É Realizações, 2012. p. 39. 

124 Sobre este contexto, é importante lembrar a significância do posicionamento de Martinho Lutero ao 
apresentar a ideia de que todos os homens eram pecadores e merecedores de punição e, a salvação, 
envolveria enfrentar e aceitar isso totalmente. Charles Taylor ainda afirma que “[...] somente ao 
enfrentarmos nossa total condição de pecadores poderemos nos atirar na misericórdia de Deus, única 
forma de absolvição”. TAYLOR, Charles. Uma Era Secular. Tradução de: Nélio Schneider e Luzia 



 
 

 

Os autores de “Os Artigos Federalistas” chegaram a uma conclusão 

sobre as limitações humanas: “Por que o governo foi instruído? Porque as paixões 

dos homens não se adequaram aos ditames da razão e da justiça sem restrição.”125 

Repete-se que, como é consabido e será tratado com maior afinco posteriormente, a 

nação norte-americana foi criada sobre fundamentos religiosos que sempre atentaram 

para as limitações do homem e solidificada sobre a noção de existência de direitos 

inalienáveis pertencentes a todos os cidadãos, estes, concedidos pelo Criador. 

Em virtude dos aspectos observados, é imprescindível para a 

compreensão da Cosmovisão Cristã a imperfeição humana. Edmund Burke já 

afirmava que “não podemos mudar a natureza das coisas e dos homens, mas 

devemos agir sobre eles da melhor forma possível”126. Todavia, esta fundamentação 

é pouco difundida entre os intelectuais das ciências sociais127, claramente inspirados 

pela liberdade inata do homem e seu aprisionamento128. Segundo Francisco Razzo129, 

o problema da bondade natural defendida por Rousseau não foi só o de ter afastado 

o fundo teológico da culpa130. Para Razzo, “O problema foi ter colocado na vontade 

geral essa qualidade absurda de se tornar uma verdade infalível”, assertiva que não 

poderia ser discutida e muito menos refutada. 
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126 SOWELL,Thomas. Conflito de visões: origens ideológicas das lutas políticas. Tradução de 
Margarita Maria Garcia Lamelo. São Paulo: É Realizações, 2012.p. 29 

127 Franklin Ferreira achou interessante relembrar “que a estrutura jurídica brasileira é fortemente 
influenciada pelos ideais do Iluminismo e da Revolução Francesa, que são, por sua vez, 
profundamente influenciados pelos ideais rousseaunianos que deram origem à ideia de que o homem 
nasce bom, sendo corrompido pela sociedade.” FERREIRA, Franklin. Contra a idolatria do Estado. 
p. 225  

128 “O homem nasceu livre, e em toda parte se encontra sob ferros”. ROUSSEAU, Jean-Jcques. Do 
Contrato Social. Tradução de: Rolando Roque da Silva. Edição Kindle. Loc. 29.  

129 RAZZO, Francisco. A imaginação totalitária: os perigos da política como esperança. Edição Kindle. 
São Paulo: Rio de Janeiro, 2016. Loc. 898. 

130 Para o filósofo, este novo homem, “um animal suficientemente capaz de produzir a própria felicidade, 
o sensualismo erótico, que deve ser explorado desde a mais tenra idade, marca um estágio da nossa 
condição: a necessidade de satisfazer os desejos como expressão acabada da nossa própria 
bondade natural. Nada de culpa. Nada de moralismo. [...] O último passo da vontade foi libertar os 
prazeres do corpo. [...] O imperativo moral desse tipo vulgar de egoísmo utilitarista é só um: ‘não 
reprima os desejos’.”  A compreensão acerca das dificuldades de imposição de limites sobre o gozo 
da própria liberdade, a partir desta perspectiva, será melhor desenvolvida no capítulo seguinte. 
RAZZO, Francisco. A imaginação totalitária: os perigos da política como esperança. Edição Kindle. 
São Paulo: Rio de Janeiro, 2016. Loc. 913 



 
 

 

1.5.1 A Cosmovisão Cristã e a sua influência no pensamento jurídico moderno  

Para Will e Ariel Durant, autores da obra “The Lessons of History”, e 

vencedores do Prêmio Pioneiro Humanista em 1976, “não há exemplo significativo na 

História, antes do nosso tempo, de uma sociedade que logrou manter a vida moral 

sem a ajuda da religião. ” 131 

É possível verificar que o desmerecimento da religião e o entendimento 

de que ela poderia ser apenas aplicada à vida particular resultou na análise superficial 

de fenômenos que são primariamente religiosos, como apenas acontecimentos 

culturais, históricos, sociológicos ou jurídicos. A ideia de uma revelação objetiva 

repassada por um Deus objetivo com implicações para a totalidade da vida, inclusive 

para as dimensões social, política, jurídica, moral, cultural e econômica é algo que 

cristãos e muçulmanos têm em comum e nisso ambos se opõem à postura secularista, 

que compreende tal posicionamento como uma prova de fanatismo, estreiteza mental, 

irracionalidade e perigo132. 

Ao negar uma moralidade fundamentada na ordenança divina, o homem 

é entregue à axiomas imanentes e se vê obrigado a sustentar normas objetivas 

morais. A partir disso, houve tentativas de erigir uma explicação sólida e coerente de 

uma moralidade norteadora das normas dissociada de qualquer base transcendental. 

Entretanto, ao negar a existência de Deus, de acordo com a Cosmovisão Cristã, o 

homem é encontrado em um mundo resultante da evolução natural (tempo, matéria e 

acaso). Neste ponto, o problema está na tentativa de se extrair normais morais 

objetivas de fatos empíricos. 

Jacques Monod133, bioquímico vencedor do Prêmio Nobel afirmou: 

Um dos maiores problemas na filosofia é a relação entre a esfera do 
conhecimento e a esfera dos valores morais. Conhecimento é aquilo 
que “é”, e valores são aquilo que “devem ser”. Eu diria que todas as 
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filosofias tradicionais até, e incluindo o comunismo tentaram derivar 
“deve” do “é”. Isto é impossível. Se é verdade que não existe propósito 
no universo, que o homem é apenas um puro acidente, você não pode 
derivar nenhum “deve” do “é”. 

Há pelo menos dois séculos o universo jurídico ocidental tem produzido 

suas normas e alterado legislações históricas levando em conta apenas o 

pragmatismo e esquecendo-se dos pressupostos axiológicos que forneceram o 

alicerce para os consagrados documentos da civilização ocidental, como a Carta 

Magna, o Bill of Rights, a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

Logo, a explanação apresentada na Tese acerca da construção do 

pensamento jurídico moderno é pautada sob a premissa da existência de Deus, que 

permite justificar, de forma racional, a subordinação do Estado à verdade, à justiça, à 

dignidade humana e a luta pelas liberdades, desde que estas levem em consideração 

a real natureza do homem e a busca pelo bem comum da sociedade, como será visto 

posteriormente. Ressalta-se que o estudo em apreço tem por finalidade valorizar o 

fundamento racional e moral do pensamento jurídico em desacordo com a 

“precariedade das 'construções sociais' edificadas por diferentes comunidades 

políticas e grupos de interesses".134 

Os operadores do Direito, a despeito de tentarem buscar a neutralidade 

enquanto homens públicos, não conseguem se desvencilhar por completo de suas 

cosmovisões, que continuam a influenciá-los mesmo que eles não percebam as 

nuances de tais interferências.  Numerosos foram os documentos balizadores e as 

contribuições apresentadas por pensadores norteados por esta cosmovisão. 

Entretanto, preferiu-se abordar na pesquisa os aspectos relevantes conducentes à 

formação do pensamento jurídico moderno, essencial para o desenvolvimento da 

liberdade religiosa e para a formação do Estado laico. 

Alexis de Tocqueville, ao visitar a recém independente América, se 

impressionou diante dos princípios de ordem, de ponderações de poderes, de 

liberdade verdadeira e de respeito sincero e profundo compartilhados na América,135 
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135 TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. Leis e Costumes. Livro I. Tradução de: 



 
 

 

e que também são fundamentais para a compreensão da intrínseca relação entre o 

cristianismo e o poder político. Para Tocqueville, foi a religião que deu origem às 

sociedades anglo-americanas, permanecendo distinta à ordem política, e forneceu os 

padrões morais para o desenvolvimento da Democracia na América.136 

1.5.2 A Cosmovisão Cristã e a legitimidade do governo e da política 

Henry De Bracton, um magistrado inglês contemporâneo ao século XIII 

que percebeu a influência da cosmovisão cristã sobre lei britânica, constatou que a 

sujeição do rei à lei surge em analogia a Jesus Cristo, de quem o rei (monarca) é vice-

regente na terra.  Não obstante os vários caminhos que poderiam ter redimido a raça 

humana, “a verdadeira misericórdia de Deus escolheu essa maneira mais poderosa 

para destruir o trabalho do diabo: Jesus Cristo não usaria o poder da força, mas a 

razão da justiça. ” 137 

Em outras palavras, de acordo com o ponto de vista de De Bracton, a 

obra redentora de Cristo na cruz representou a justiça em primeiro lugar na sociedade 

e perante a lei, precedendo o uso do poder. “O príncipe pode ter o poder para controlar 

e reinar, mas não tem o direito de fazer isso sem justiça”, esta frase o fundamento da 

Magna Carta, escrita algumas décadas antes da obra do jurista inglês ter sido 

publicada.138 

Samuel Rutherford viveu entre 1600 e 1661, e escreveu a obra 

denominada Lex Rex, a Lei é Rei, que causou um grande abalo no mundo marcado 

pelo absolutismo. Para o membro da Assembleia de Westminster, os membros do 

governo também deveriam estar sujeitos à lei. “We may consider the question of the 

law’s supremacy over the king, either in the supremacy of constitution of the king”139 é 
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136 TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. Sentimentos e Opiniões. Livro II. Tradução 
de: Eduardo Brandão. São Paulo: Martins fontes, 2014. p. 6.  

137 SCHAEFFER, Francis A. A igreja no século 21. Traduzido por: Elizabeth Stowell Charles Gomes. 
São Paulo: Cultura Cristã, 2010. p. 171 

138 SCHAEFFER, Francis A. A igreja no século 21. Traduzido por: Elizabeth Stowell Charles Gomes. 
São Paulo: Cultura Cristã, 2010. p. 171. 

139 RUTHERFORD, Samuel. Lex, Rex, or the law and the prince; a dispute for the just prerogative of 
king and people. Colorado Springs: Portage Publications, 2009. p. 230 



 
 

 

uma de suas afirmações e uma das razões que fundamentam seu posicionamento é 

o fato de que: 

The king is under the law, in regard of some coercive limitation; 
because, 1. There is no absolute power given to him to do what he 
listeth, as a man. And because, 2. God, in making Saul a king, doth not 
by any royal stamp give him a power to sin, or to play the tyrant [...].140 

No entanto, tais compreensões não surgiram da imaginação de 

competentes filósofos, da inteligência de nobres britânicos ou da capacidade de 

políticos qualificados. O entendimento acerca da legitimidade e limitação da atuação 

do governo e do exercício da política foram apresentados pelas Escrituras antes 

mesmo de Maquiavel sugerir a formação do Estado Moderno. 141 

Após o entendimento apresentado no tópico anterior acerca da 

inclinação da natureza humana à maldade, a cosmovisão cristã considera o Estado 

uma dádiva legítima de Deus aos homens, com esfera e limitações próprias.142 Assim, 

a autoridade do governo, serviria “para a contenção do pecado, da violência, do 

arbítrio; para deixar aclarado o caminho dos justos e pacíficos; para promoção do bem 

e repressão do mal,”143  e nunca, tal autoridade deveria ser exercida para oprimir os 

                                            
140 RUTHERFORD, Samuel. Lex, Rex, or the law and the prince; a dispute for the just prerogative of 

king and people. Colorado Springs: Portage Publications, 2009. 

141 Paulo, em Romanos 13, já havia compartilhado com os cristãos em Roma acerca da importância da 
autoridade governamental para o benefício da sociedade. Neste mesmo contexto, ao demonstrar 
conhecimento acerca da necessidade do Estado como um instrumento divino, o apóstolo ainda 
relembra do importante apoio financeiro que deve ser dado por meio do pagamento de tributos. 

142 Para Hebden Taylor (1925-2006),  “o Estado existe em função da pecaminosidade humana, de tal 
forma que, com o seu poder de coerção, é uma instituição característica da graça comum, temporal 
e preservativa, de Deus.” PORTELA, Solano. A Legitimidade do Governo e da Política em Calvino, 
Kuyper e Dooyeweerd. Fides Reformata XIV, n. 2. 2009.p. 95-114. Disponível em: 
http://www.mackenzie.br/fileadmin/Mantenedora/CPAJ/Fides 
_Reformata/ALegitimidadeoGovernoEDaPoliticaEmCalvino-Kuyper-Dooyeweerd_Solano_.p df. 
Acesso em 08  jun 2017. 

143 PORTELA, Solano. A Legitimidade do Governo e da Política em Calvino, Kuyper e Dooyeweerd. 
Fides Reformata. XIV, n. 2. 2009.p. 95-114. Disponível em: 
http://www.mackenzie.br/fileadmin/Mantenedora/CPAJ/FidesReformata/ALegitimidadeoGovernoEDa
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pobres144, o governante não deveria aceitar suborno145 mas deveria se submeter a 

conselhos sábios146 a fim de fazer o que é justo e certo147. 

Assim, em oposto ao Rex Lex, que considerava lei as palavras do 

monarca, os adeptos da aplicação dos preceitos cristãos à política já compreendiam, 

mesmo em meio à monarquia absolutista, a necessidade do monarca se submeter às 

leis que havia determinado ao seu próprio povo. O Lex Rex foi banido tanto da 

Inglaterra como da Escócia e o parlamento escocês se reuniu para condenar 

Rutherford à morte em razão de suas crenças. O  interessante é que o que mais 

incomodava as autoridades governantes da época era o fato de Rutherford ter exposto 

a resposta cristã adequada aos atos não bíblicos do Estado,  o que justificou o seu 

ataque ao fundamento que sustentava a política governamental do século XVII na 

Europa: o direito “divino” dos reis.148 

No rastro da Reforma, vários escritos e trabalhos didáticos foram 

produzidos a respeito do tema, destacando-se entre eles os de João Calvino (1509-

1564), Abraham Kuyper (1837-1920) e Herman Dooyeweerd (1894-1977). 

Calvino foi um dos teólogos clássicos que mais escreveu acerca das 

ideias da tradição reformada sobre política. Sua intensa atuação na estruturação da 

sociedade civil em Genebra149 demonstraram uma percepção incomum à época, 

principalmente com relação aos limites de atuação do Estado.150  

                                            
144 BÍBLIA. Provérbios 14:31. Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/14. Acesso em 08 
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145 BÍBLIA. Provérbios 17:23. Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/17. Acesso em 08 
jun 2017. 

146 BÍBLIA. Provérbios 19:20. Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/19. Acesso em 08 
jun 2017. 

147 BÍBLIA. Provérbios 21:3. Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/21. Acesso em 08 
jun 2017. 

148 SCHAEFFER, Francis A. A igreja no século 21. Traduzido por: Elizabeth Stowell Charles Gomes. 
São Paulo: Cultura Cristã, 2010. p. 213. 

149 João Calvino participou ativamente da admininistração da cidade e dos detalhes operacionais do 
seu dia-a-dia. 

150 PORTELA, Solano. A Legitimidade do Governo e da Política em Calvino, Kuyper e Dooyeweerd. 
Fides Reformata. XIV, n. 2. 2009.p. 95-114. Disponível em: 
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Seus escritos exaltavam o ofício do magistrado civil151 e extraíam das 

Escrituras definições e parâmetros que mais tarde fariam parte da tradição reformada, 

sendo referencial para documentos importantes como a Confissão de Fé de 

Westminster.152 Solano Portela relata que Calvino constituía como funções primordiais 

do governo a manutenção da paz pública, a preservação em segurança das 

propriedades privadas; a manutenção da ação tranquila do comércio e o incentivo à 

modéstia e à honestidade. 153 

Em resposta à incredulidade apresentada pela Revolução Francesa e às 

ideologias por ela promovidas, a teoria política reformada começou a se desenvolver 

entre os séculos XIX e XX, na Holanda. De imediato, a finalidade principal era o 

alcance da liberdade educacional para que os pais tivessem o direito de determinar a 

educação de seus filhos. 154 

Um líder importante deste novo movimento – denominado 

antirrevolucionário ou histórico-cristão –   foi Guillaume Groen van Prinsterer155, que 

ensinava que, entre outras coisas,  

a sociedade é uma hierarquia de comunidades vinculadas numa 
unidade nacional orgânica; que o Estado é um produto da natureza, 
não uma criação humana; que é propriedade de uma dinastia 
hereditária e deve conceder alguma autonomia às comunidades 

inferiores da sociedade.  

Portanto, em oposição à política centralizadora do governo holandês, 

que havia começado a controlar mais as escolas (à moda francesa), Groen se 

posicionou em oposição à centralização proposta exigindo “autonomia das escolas 

                                            
151 Para Calvino, “a ninguém mais deve ser duvidoso que a potestade civil seja vocação não só santa 

e legítima diante de Deus, mas até a mais sagrada e a mais honrosa de todas em toda a vida dos 
mortais.” CALVINO, João. As Institutas. Edição Clássica. Vol IV. p. 455. 
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sob a supervisão das províncias e municípios”. Groen van Prinsterer deixou um 

sucessor: Abraham Kuyper. 

Kuyper foi um teólogo, filósofo, líder do partido Anti-Revolucionário e 

membro do parlamento por mais de trinta anos, também foi fundador da Universidade 

Livre de Amsterdã e Primeiro Ministro da Holanda no início do século XX. O Editor 

Chefe do De Standaard, enxergava os ensinos de Calvino como a mola motivadora 

de conceitos muitos progressistas no campo político – como fomentador da liberdade 

– e chamava a atenção para as mudanças políticas que tais ensinamentos haviam 

produzido nas três terras de liberdade política histórica: a Holanda, a Inglaterra e a 

América.156  

Considerado por Langemeijer como o filósofo mais original que a 

Holanda jamais produziu, sem excetuar nem mesmo Espinosa157, Herman 

Dooyeweerd foi presidente, por vários anos, da Sociedade Holandesa de Filosofia do 

Direito, por duas vezes foi reitor da Universidade Livre de Amsterdã e eleito membro 

da Academia Real Holandesa de Ciências, em 1948, entrando para a história como 

um dos mais influentes pensadores de seu país. 158 

Dooyeweerd construiu a sua idéia sobre o Estado baseado nas tradições 

de Agostinho, Calvino e Kuyper. O que os três pensadores têm em comum? Todos 

entendem a necessidade de existência da estrutura do Estado como uma 

conseqüência da queda do homem. Desta forma, Dooyweerd compreende que a 

função do Estado, desde a sua fundação, deve ser vista no aspecto histórico da 

realidade – “um mundo submerso em pecado e uma instituição que recebe o direito 

monopólico da espada, sobre um dado território”.159  
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https://www.academia.edu/1063871/Herman_Dooyeweerd_Reformador_da_Raz% 
C3%A3o?auto=download. Acesso em 08 jun. 2017. 

159 PORTELA, Solano. A Legitimidade do Governo e da Política em Calvino, Kuyper e Dooyeweerd. 



 
 

 

Os benefícios da filosofia política criada e desenvolvida a partir dos 

ensinamentos propostos pela teologia reformada já atraíam os olhares de filósofos e 

políticos que conseguiram usufruir das benfeitorias apresentadas pela contribuição da 

cosmovisão cristã na formação do pensamento político.  

Montesquieu160, ao contrastar o Cristianismo com outras religiões, 

constatou a incompatibilidade desta cosmovisão com governos despóticos e 

autoritários. Para ele, “a religião cristã está distante do despotismo puro, porque, como 

a doçura é tão recomendada no Evangelho, ela se opõe à cólera despótica com a qual 

o príncipe faria justiça e exerceria suas crueldades.”161 

Muito embora os valores cristãos não sejam hoje mais valorizados como 

eram antigamente, John Adams162 reconheceu que o governo norte-americano estava 

fundamentado “on reason, morality, and the Christian religion”, identificando o 

cristianismo como uma das fundamentações da nação recém criada, que legitimava e 

reconhecia a necessidade do Estado em “stablish Justice, insure domestic tranquility, 

provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the 

blessings of liberty to ourselves and our posterity.”163 

1.5.3 A Cosmovisão Cristã e o nacionalismo  

Neste ponto convém antecipar o conteúdo do Capítulo 3, referente à 

laicidade do Estado. O Estado Laico não é um Estado ateu. A laicidade está 

direcionada apenas ao Estado e não é estendida aos seus habitantes. Da mesma 
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160 DE SECONDAT, Charles. O espírito das leis. Tradução de: Cristina Murachco. São Paulo: Martins 
Fontes, 1996. P. 467. 

161 De acordo com a versão em inglês, “the Christian religion is a stranger to mere despotic power. The 
mildness so frequently recommended in the Gospel is incompatible with the despotic rage with which 
a prince punishes his subjects, and exercises himself in cruelty. DE SECONDAT, Charles. The Spirit 
of Laws. Tradução de: Thomas Nuget. Kitchener: Batoche Books, 2001. Disponível em: 
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/montesquieu/spiritoflaws.pdf. Acesso em 24 fev. 
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162 ADAMS, John. The Works of John Adams. Ed. Charles Francis Adams. Boston: Charles C. Little 
and James Brown, 1851. Citado por SCHMIDT, Alvin J.. How Christianity Changed the World Grand 
Rapids: Zondervan Publishing House, 2001. Edição Kindle. p. 271. 
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forma que a cosmovisão hindu contribuiu para a formação da Índia e o confucionismo 

moldou a civilização chinesa, o cristianismo foi essencial para a formação dos 

continentes europeu e americano.  

As contribuições da Cosmovisão Cristã ao Ocidente não somente 

forneceram a base para a separação de poderes, obediência às leis, manutenção da 

ordem e igualdade perante a lei, mas também forneceu as liberdades necessárias 

para que qualquer pessoa tivesse a possibilidade de se adequar e adaptar aos 

Estados que desejassem residir em respeito às suas leis, garantindo-lhes liberdades 

de consciência, religião e expressão a fim de que todos tivessem voz e pudessem 

manifestar, abertamente, suas crenças e pensamentos.  

Roger Scruton164 defende que foi graças a “cultura cívica” que se 

solidificou no Ocidente pós-iluminista, fundamentada sob a perspectiva cristã, que o 

sentimento de pertencimento à sociedade foi liberto da filiação religiosa e dos vínculos 

raciais e étnicos, o que facilitou as migrações para estes países – “nada mais é exigido 

do imigrante além da adoção da cultura cívica e admissão dos deveres que dela 

derivam”.  Ou seja, dentro das liberdades tuteladas pelo Ocidente, para que um 

indivíduo de uma outra cultura, religião ou etnia se estabeleça dentro de um Estado, 

basta que este, sem abrir mão de sua consciência e religião, adote os preceitos 

básicos de civilidade e os compromissos de deveres e responsabilidades exigidos 

pela Nação.  

O relacionamento entre religião, cultura e mundo jurídico é previsto e 

possível em diversas partes do mundo, tanto em países confessionais como em 

Estados laicos. No entanto, em países laicos onde as liberdades são exercidas e os 

direitos de manifestação de pensamento são resguardados, um ponto de contato 

surge para unir as diferentes religiões e culturas: o sentimento de pertencimento a 

algum lugar.  

Roger Scruton denomina este sentimento de “nacionalismo”, uma 

expressão muitas vezes mal compreendida e pessimamente utilizada, mas que 

estabelece laços, vínculos e afeto entre pessoas de diversas crenças e culturas. Para 
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o filósofo britânico; conforme citado acima, o que libertou a sociedade das suas 

divisões internas (brancos e negros; ricos e pobres; heterossexuais e homossexuais; 

católicos e muçulmanos) foi a vinculação cívica, o conhecimento de que existem 

preceitos e valores comuns à sociedade que devem ser resguardados para a 

manutenção da ordem e da paz. 

É fundamentado nesta definição que compete valorizar o sentimento 

nacionalista, sendo considerado por Roger Scruton “perigoso apenas à medida que 

as ideologias são perigosas. ” 165 Se um indivíduo trouxer o nacionalismo para ocupar 

o espaço deixado pela religião e venerar na ideia nacionalista a busca por aquilo que 

ela não pode oferecer – propósito último de vida, o caminho da redenção e o consolo 

para todas as aflições – má e defeituosas interpretações do nacionalismo voltarão a 

surgir. 

Portanto, o conceito operacional adotado para nacionalismo166 nesta 

pesquisa, e é necessário repeti-lo, é o sentimento que as pessoas comuns sentem 

para com seus países e, consequentemente, para com seus semelhantes. Para eles, 

“nação significa simplesmente a identidade histórica e a lealdade que as une no corpo 

político”.167  

Assim, o nacionalismo pode ser compreendido como um possível 

instrumento de conexão de povos dessemelhantes que aceitem partilhar dum mesmo 

território em nome de um bem comum; como também, pode ser apresentado como 

um instrumento facilitador de integração dos novos imigrantes em um determinado 

país. Da mesma forma que a Constituição da Colômbia168 autoriza algumas 

                                            
165 SCRUTON, Roger. Como ser um conservador. Tradução de Bruno Garschagen. Edição 4. Rio de 

Janeiro: Record, 2016. p. 56 

166 É importante destacar que o conceito de nacionalismo utilizado pela Alemanha nazista é totalmente 
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mais uma vez que é o Estado que existe em favor do povo, e não o revés. 
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comunidades indígenas a aplicarem suas regras consuetudinárias em seu próprio 

território, desde que estas não sejam contrárias as normas constitucionais; é 

necessário que os novos integrantes de um território, mesmo que não compartilhem 

das mesmas crenças, religiões e cultura, valorizem o idioma, o território e a constante 

busca pelo bem comum. 169 

Um outro exemplo pode ser citado. Enquanto que para os sunitas a 

autoridade está em Meca, para os xiitas, a autoridade (o califado) está na Pérsia (atual 

Irã). De mesmo semelhante, alguns muçulmanos na Inglaterra não acreditam que 

exista base corânica para a valorização do nacionalismo britânico. Ou seja, muitas 

vezes as diferenças religiosas impedem os habitantes de uma determinada nação se 

adaptarem aos costumes nacionais básicos, impossibilitam a conveniente convivência 

com os demais habitantes e, consequentemente, dificultam a obediência às leis 

básicas que são necessárias para resguardar a ordem e a paz. 

O Antigo Testamento cita o exemplo de Daniel, um jovem judeu que foi 

levado cativo para a Babilônia, cidade com costumes religiosos completamente 

antagônicos às práticas comuns de Jerusalém. Entretanto, desde jovem Daniel se 

destacava na Babilônia, mesmo como prisioneiro, em razão de sua sabedoria, 

conhecimento e disponibilidade para servir a sua nova casa. Seu bom testemunho o 

levou à posição de conselheiro do rei. Muito embora estivesse exilado na Babilônia, 

capital da Mesopotâmia, ele servia à nação que o expatriou, enquanto orava e jejuava 

pela sua pátria natal. Os babilônios destruíram a cidade santa dos judeus, mas Daniel 
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nunca os amaldiçoou. De fato, ele dedicou sua vida a servir Nabucodonosor, o rei que 

havia destruído Jerusalém, sua terra natal.170 

Jeremias, o profeta que acompanhou a destruição de Jerusalém, 

aconselhou a todos os hebreus que foram levados cativos para a Babilônia de forma 

muito diferente do que alguns líderes religiosos aconselham seus fiéis que vivem em 

nações com costumes divergentes da sua nação pátria. O profeta Jeremias pediu aos 

exilados judeus: “Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e 

orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da 

prosperidade dela"171. 

Este modelo de nacionalismo apresentado pelas Escrituras, se é que 

pode ser chamado desta forma, inspirou alguns poetas ingleses. Muito embora eles 

também tenham sido ferrenhos críticos dos pecados (maldades, injustiças) 

acometidos pela Inglaterra, ansiavam por vê-la reconstruída. Em um excerto de “The 

Task, Book II: The Time-Piece”, William Cowper (1731-1800) declarou “England, with 

all thy faults, I love thee still [...]172. O famoso poema “Jerusalem”, composto por 

William Blake (1757-1827) e entoado até os dias de hoje em ocasiões especiais do 

governo britânico, em casamentos e em diversas igrejas da Inglaterra, apesar de 

reconhecer os “dark Satanic Mills” ingleses, declara: 

I will not cease from Mental Fight, Nor shall my sword sleep in my hand: 
Till we have built Jerusalem, In Englands green & pleasant Land.173 

Ao passo que o nacional-socialismo germânico tenha deturpado a visão 

clássica do nacionalismo que inspirou a identidade nacional inglesa e a solidariedade 

humana internacional,174 o modelo de nacionalismo bíblico que fomenta o amor pela 
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pátria não tem nada de semelhante com o nacionalismo referenciado por Albert 

Einstein como “doença infantil”, “o sarampo da humanidade”175. 

Após Lutero ter derrubado o entendimento medieval de que os clérigos, 

monges e freiras engajavam-se em trabalho mais santo do que a dona de casa e o 

comerciante, Calvino concordou com sua argumentação e os puritanos foram 

unânimes em seguir a direção dos reformadores.176 Até mesmo Max Weber177 

percebeu a grande mudança na mentalidade do povo com relação ao trabalho após 

os textos das Escrituras Sagradas terem se popularizado. 

Richard Baxter também compartilhou o entendimento dos fins morais e 

espirituais do trabalho. Segundo ele, a finalidade do trabalho seria “obedecer a Deus 

e fazer o bem aos outros”. Além do mais, afirmou que “o bem-estar público, ou o bem 

da maioria, deve ser valorizado acima do nosso. Todo homem, portanto, é obrigado a 

fazer todo o bem que possa a outros, especialmente à igreja e à comunidade”. 178 

Portanto, a mudança de pensamento ocasionada na época em razão da Reforma 

Protestante possibilitou aos membros das comunidades rurais e moradores das 

cidades a trabalharem com prazer para que Deus fosse glorificado, pois, desta forma, 

não somente a igreja, mas toda a comunidade seria beneficiada. 

Com relação às riquezas, que seriam um fruto natural do trabalho, no 

entendimento de Baxter, poderiam capacitar o povo a aliviar os necessitados e a 

promover boas obras para a igreja e para o Estado”.179 Ou seja, a compreensão 

proveniente da teologia reformada e os exemplos demonstrados nas atitudes dos 

puritanos, homens “sóbrios e conscienciosos cidadãos de cultura, pessoas de 
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princípio, decididas e disciplinadas, excepcionais nas virtudes domésticas”180 

fomentou o desejo pelo trabalho e pelo “servir à nação” como uma possibilidade de 

glorificar a Deus. 

Enfim, é possível verificar que foi o despertar da Reforma uma das 

razões que contribuiu para a organização da Europa no modelo de Estados-nações. 

O desenvolvimento das línguas nacionais por intermédio das traduções da Bíblia pode 

ser considerado o primeiro passo rumo aos Estados-nações linguísticos.181 As 

modificações proporcionadas pelo acesso ao conteúdo das Escrituras possibilitou o 

surgimento de uma nova geração de homens e mulheres com uma preocupação maior 

com a organização social, política, econômica, familiar e comunitária, e também fez 

nascer um sentimento de zelo e responsabilidade perante a nação e as suas 

autoridades. 

1.5.4 A Cosmovisão Cristã e a não superioridade do homem à lei  

Os ideais de liberdade e justiça que são desfrutados pelos indivíduos no 

Ocidente e em alguns países do Oriente, são vistos como produtos do benevolente 

governo secular, o provedor de todas as coisas. Poucos são os que têm consciência 

de que as liberdades e os direitos desfrutados nas sociedades livres ocidentais são, 

em boa parte, resultados da influência do cristianismo. A história está repleta de 

exemplos de líderes que se julgavam acima das leis, geralmente restringindo ou até 

mesmo violando direitos naturais e as liberdades dos cidadãos.182 

É possível lembrar dos exemplos dos antigos reis da época do Antigo 

Testamento, os imperadores no apogeu do Império Romano e líderes autoritários e 

totalitários que agiam como se estivessem acima da lei – e muitos deles afirmando 

em nome de alguma divindade. Entretanto, a influência do cristianismo bíblico 

desencadeou a crença da responsabilidade humana perante Deus e de que a lei deve 

ser obedecida igualmente por todos. Mais de mil anos antes do nascimento de Cristo, 
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a tradição judaica já apresentava o entendimento de que o Rei não é a Lei, mas a Lei 

é o Rei, conceito que Samuel Rutherford apresentaria séculos depois. 

A compreensão de que “se eles cometem qualquer pecado isso não 

seria apenas um mal realizado contra pessoas que estão sendo perversamente 

atormentadas por eles, mas representria, igualmente, um insulto contra o próprio Deus 

de quem profanariam o sagrado tribunal”183, trazida por João Calvino, mostra que se 

o governante agir em desconformidade à sua função, de forma a desvalorizar a 

autoridade a ele concedida por Deus, não prejudicaria apenas o seu povo, mas 

insultaria a Deus.  

Desta forma, o governante deveria agir em conformidade às regras 

aplicadas a toda a comunidade e não poderia infringir direitos naturais inatos ao 

homem em favor de seu interesse próprio. 

1.5.5  A oitiva de testemunhas como parte do “devido processo legal” 

Moisés, há mais de mil anos antes do nascimento de Cristo, já havia 

ordenado aos israelitas que não condenassem ninguém por qualquer alegação 

realizada sem pelo menos o testemunho de duas pessoas. De acordo com o livro de 

Deuteronômio, presente tanto na Torá como no Antigo Testamento, “Uma só 

testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. 

Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três 

testemunhas.”184  

Esta afirmação também corrobora com o entendimento de que ninguém 

estava acima da lei, evitando desde já toda arbitrariedade processual. Isso significa 

que o acusador não poderia encarcerar ou assassinar o acusado sem que este tenha 

se submetido a um julgamento justo, e os cumpridores da lei também deveriam 

igualmente cumpri-la. O Novo Testamento185 manteve a necessidade das 
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testemunhas para assuntos religiosos, conceito que legalmente surgiu no século XIV, 

com Rei Eduardo III, cujas origens estão solidificadas na cosmovisão judaico-cristã, 

que moldou tanto a legislação da Inglaterra como as normas  dos Estados Unidos, os 

primeiros países a adotarem o “devido processo legal”186 

1.5.6 A Cosmovisão Cristã, o direito natural e a “lei gravada nos corações” 

Direito Natural é um conceito antigo, datado desde a época dos filósofos 

gregos e romanos. Apesar de algumas variações de entendimento acerca da sua 

definição, havia um ponto de concordância em comum entre os filósofos: “natural law 

was understood as that process in nature by which human beings, through the use of 

sound reason, were able to perceive what was morally right and wrong.”187 Esta lei 

natural era vista como a eterna e imutável fundação de todas as leis humanas. 

Charles Taylor tem um posicionamento semelhante ao afirmar que o 

direito natural “é a norma de uma ordem estável de homens diligentes nas firmes 

trajetórias de suas vocações, que se dedicam ao crescimento e à prosperidade, e não 

à guerra e à pilhagem, que aceitam uma moralidade de respeito mútuo e uma ética 

de autoaperfeiçoamento. ” Ademais, o autor chama a atenção para o “modo de vida 

racional e dado por Deus” que não poderia ser confundido como um mero capricho ou 

preferência particular, mas como um “direcionar-se para onde as coisas estavam 

destinadas a seguir, um terminus ad quem no qual tudo se encontra em seu verdadeiro 

lugar”.188 

Com o advento do cristianismo, uma nova forma de compreensão foi 

adicionada à visão greco-romana sobre o direito natural. De acordo com esta nova 

perspectiva, o direito natural não era uma entidade por si só, mas fazia parte da ordem 

criada por Deus na natureza por meio da qual ele possibilitou que todos os seres 

                                            
a ouvi-los, conte à igreja; e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou 
publicano. BÍBLIA. Mateus 18:15-17. Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/18. 
Acesso em 08 jun 2017. 

186 SCHMIDT, Alvin J.. How Christianity Changed the World. Grand Rapids: Zondervan Publishing 
House, 2001. Edição Kindle. p. 249. 

187 SCHMIDT, Alvin J.. How Christianity Changed the World. Grand Rapids: Zondervan Publishing 
House, 2001. Edição Kindle. p. 253. 

188 TAYLOR, Charles. Uma Era Secular. Tradução de: Nélio Schneider e Luzia Araújo. São Leopoldo: 
UNISINOS, 2010. p. 161-162. 



 
 

 

humanos racionais fossem conscientes daquilo que seria certo ou errado.189 O 

apóstolo Paulo190 expressou este entendimento quando afirmou:  

De fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente 
o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam 
a lei; pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em 
seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os 
pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os.” (sem grifo 
no original) 

De forma simples, Alvin J. Schmidt explicita que o que Paulo estava 

querendo dizer era que a lei natural continha os Mandamentos de Deus que, muito 

embora não tivessem sido compartilhados visível ou audivelmente, manifestavam ao 

ser humano quais comportamentos estariam certos ou errados.  

Flávio Justino (100 – 165 d.C), Agostinho (354 – 430 d.C), João 

Crisóstomo (347 – 407 d.C), Tomás de Aquino (1225 – 1274 d.C) e Martinho Lutero 

(1483-1546 d.C), para citar apenas alguns, compartilhavam da compreensão paulina 

sobre direito natural.  Para Lutero, os Dez Mandamentos representavam a lei natural 

de forma clara. Em “Against the heavenly prophets in the matter of images and 

sacraments”191, onde Lutero responde formalmente a alguns questionamentos sobre 

a teologia reformada, a resposta dada pelo monge agostiniano à pergunta “Why does 

one then keep and teach the Ten Commandments? sintetiza objetivamente o seu 

pensamento: “Because the natural laws were never so orderly and well written as by 

Moses.” 

Em “Two Treatises of Government”, John Locke (1632-1703) 

desenvolveu os seus tratados baseando-se principalmente no direito natural. Natural 

reasons, natural freedom, natural obligations e natural liberty, são algumas das 

derivações de Locke para natural rights e natural law.192 Para o filósofo político a 
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existência do governo só poderia ser justificada para garantir a lei natural e impedir 

que a tirania governamental violasse os tais direitos naturais do homem.193 

No século XVIII, patriotas norte-americanos como James Otis, Samuel 

Adams, John Adams e Christopher Gadsen, utilizavam o conceito de direito natural a 

fim de reivindicar os direitos dos colonos americanos. Do mesmo modo, em 1776, 

Thomas Jefferson, o principal autor da Declaração de Independência dos Estados 

Unidos, apoiou-se fortemente na filosofia de direitos naturais proposta por Locke. 194 

A Declaração de Independência claramente reflete o entendimento 

cristão acerca do direito natural.  As expressões “the Laws of Nature and of Nature’s 

God”,195 usadas e interpretadas por William Blackstone em seus comentários sobre 

as leis da Inglaterra, foram descritas no documento norte-americano.  De igual modo, 

a declaração é clara ao afirmar que o governo deverá ser destituído quando violar os 

direitos inalienáveis196, ratificando a importância dos conceitos utilizados pelos 

cristãos medievais reconhecidos pelos pais fundadores.197 

Os pais fundadores dos Estados Unidos sabiam o que estavam fazendo, 

eles tinham a consciência de que estavam “construindo a nação sobre o Ser Supremo, 

o qual era o Criador, a realidade final”.198 John Witherspoon, signatário da Declaração 

da Independência  e presidente do que hoje é a Universidade de Princeton, em seu 

sermão proferido no primeiro Dia de Ações de Graças dos Estados Unidos declarou: 
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“Uma república, uma vez estabelecida, deverá preservar sua virtude ou perder sua 

liberdade” e, em um discurso anterior, ele havia enfatizado “O melhor amigo da 

liberdade americana é aquele que é sincero e ativo em promover a religião pura e 

incorrupta”. Para Witherspoon e o consenso cultural daquele dia, foi o entendimento 

de que o cristianismo havia proporcionado a liberdade de religião para todos, uma das 

primeiras liberdades reconhecidas pelo Estado e defendida pelos adeptos desta 

Cosmovisão.199 

1.5.7 A Cosmovisão Cristã, a Reforma Protestante e os direitos fundamentais 

Para John Witte Jr., a Reforma Protestante não só estabeleceu as bases 

para os direitos humanos religiosos, mas também criou uma plataforma para 

concepções mais amplas de liberdade individual que moldou o desenvolvimento 

político do Ocidente. Em suma, para o diretor do Center for the Study of Law and 

Religion (CSLR) da Emory University School of Law, a Reforma Protestante foi um 

movimento de direitos humanos. 200 

Thomas Cranmer, Menno Simmons, João Calvino e outros reformadores 

do século XVI iniciaram seus movimentos com um chamado para a liberdade além 

regime eclesiástico existente na época – eles buscavam liberdade de consciência das 

leis canônicas e do controle do clero, liberdade dos poderes e privilégios eclesiásticos 

e liberdade do controle central do papal e da influência do Estado.201 

“De suma importância para a evolução que conduziu ao nascimento dos 

direitos fundamentais, foi a Reforma Protestante”, afirma Ingo Sarlet. Para o professor, 

foi o movimento teológico que “levou à reivindicação e ao gradativo reconhecimento 

da liberdade de opção religiosa e de culto em diversos países da Europa, como foi o 

caso do Édito de Nantes.”202  
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Witte Jr ainda destaca que foram os ensinos apresentados pela Reforma 

que inauguraram a série de revoluções ocidentais em nome dos direitos humanos e 

democracia. Seus escritos representaram importantes fontes de inspiração e instrução 

durante a construção democrática que ocorreu nos séculos SVIII e XIX tanto na 

América como na Europa Ocidental. Já no século atual, as concepções protestantes 

sobre os direitos humanos e democracia auxiliaram na condução da reforma 

constitucional na França, Itália, Alemanha, Portugal e Espanha no período pós-

guerra.203 

A Reforma disciplinou e reordenou a vida e a sociedade, segundo o 

entendimento de Charles Taylor. Para o filósofo, junto com a civilidade, o movimento 

contribuiu para uma noção de ordem moral que conferiu um novo sentido ao 

cristianismo e às demandas da fé.204 

Por fim, no entendimento de Witte Jr., foi a Reforma que instituiu as 

fundações para o moderno sistema constitucional pluralista,205 ao defender a 

separação das esferas temporal e espiritual, reconhendo ao Estado a sua devida 

autoridade e às demais esferas concedendo liberdade e autonomia de atuação.  

Destarte, é a partir das devidas considerações que a Tese avoca a 

Cosmovisão Judaico-Cristã para o epicentro do debate, como uma forma de 

interpretação da realidade ao levar em consideração a cosmovisão que possibilitou a 

criação do Estado, deliberou sobre a separação deste com a Igreja e fornece até hoje 

as condições básicas para a sustentação da Democracia por meio do exercício de 

determinadas liberdades.  
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Capítulo 2  

                             A LIBERDADE RELIGIOSA 

 

2.1  SOBRE A LIBERDADE 

Desde a conhecida Batalha de Termópilas, travada entre cerca de 7 mil 

soldados gregos, comandados por 300 espartanos, contra 100 a 150 mil homens das 

tropas do Império Persa; percebe-se uma incessante busca pela liberdade individual 

do homem, “conquistada e mantida com intrepidez quando ameaçada”. Neste caso, 

pelo Rei Xerxes.206  

A partir de então, inúmeros foram os conflitos, combates e controvérsias 

travados por um único objetivo: a liberdade. O termo liberdade, que atualmente 

apresenta conotação política, econômica e jurídica, ganhou força a partir do 

surgimento de um Estado cujo foco central era o indivíduo e o usufruto de suas 

liberdades, que, a partir da ideia de igualdade formal, buscava garantir que todos os 

homens, livres e iguais, regulassem suas relações mediante a mínima interferência 

do Estado. 

De Xerxes até a instalação do Estado Liberal, é perceptível que os quase 

2000 anos de diferença que separam estes dois eventos trouxeram avanços e recuos 

significativos acerca da liberdade individual, partindo da divinização do Estado, na 

mão do Rei, até o Estado Mínimo, com foco no indivíduo.  

A busca pela liberdade diretamente envolve a relação do indivíduo com 

o Estado. Os liberais dos sécs. XVIII e XIX, por exemplo, geralmente acreditavam que 

o Estado era a principal ameaça à liberdade, enquanto que muitos liberais do século 

XX passaram a enxergar o Estado como o principal promotor da liberdade.207  
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Um dos lemas levantados pelo liberalismo foi a ideia da autonomia do 

indivíduo. David Koyzis afirma que, no sentido kantiano, a autonomia do indivíduo não 

significava uma liberdade ilimitada, que possibilitava o homem a agir como bem 

entendesse. Todavia, tal liberdade deveria ser compatível com as escolhas dos outros 

indivíduos, também detentores de autonomia.208 Joshua Charles chegou à conclusão 

semelhante ao analisar que, para boa parte dos americanos, principalmente os jovens, 

a liberdade tem se tornado sinônimo de “doing whatever I want to do.”209 

Para John Locke210, o entendimento de que liberdade não é para ser 

usufruída conforme o bel prazer humano foi compartilhado em Two Treatises of 

Government. Segundo o filósofo inglês: 

[...] the end of law is not to abolish or restrain, but to preserve and 
enlarge freedom: for in all the states of created beings capable of laws, 
where there is no law, there is no freedom: for liberty is, to be free from 
restraint and violence from others; which cannot be, where there is no 
law: but freedom is not, as we are told, a liberty for every man to 
do what he lists: (for who could be free, when every other man’s 
humour might domineer over him?) but a liberty to dispose, and order 
as he lists, his person, actions, possessions, and his whole property, 
within the allowance of those laws under which he is, and therein not 
to be subject to the arbitrary will of another, but freely follow his own. 

(sem grifo no original) 

 

Influenciado pelos ideais de Locke, John Adams211 defendia a 

essencialidade da liberdade para o bem do povo e também compreendia o que 

Charles-Louis de Secondat também buscava resguardar. Para o Barão de 

Montesquieu212, a despeito de diversas vezes parecer que nas democracias as 
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pessoas poderiam agir conforme bem entendiam, a liberdade política também não 

consistia em uma liberdade ilimitada. 

Marcello Pera, ex-Presidente do Senado da Itália, afirmou que o 

liberalismo não pode ser visto apenas por um viés político, mas deve ser também 

compreendido como uma doutrina metafísica enraizada na ética cristã que moldou as 

características liberais dos Estados ocidentais. Se os ideais de liberdade não forem 

assimilados desta forma, segundo o político italiano, as nações do Ocidente, estão 

destinadas a perder sua identidade. Pera ainda continua afirmando que se o Ocidente 

perder a sua identidade, também perderá a sua coesão. Assim, o político conclui 

reconhecendo que o abandono dos ideais cristãos tem exposto o Ocidente ao risco 

de uma grave crise política e cultural, e talvez, até mesmo a um colapso na civilização. 

213 

É importante sublinhar que um dos maiores problemas da sociedade 

atual é a falta de conhecimento sobre a sua própria história. A ausência de consciência 

acerca das tradições dos grandes antepassados, as bases que solidificaram a 

construção da sua própria civilização, tem impedido a correta aplicação de princípios, 

direitos e garantias; frutos de conquistas históricas, e possibilitado a relativização dos 

valores, da moral e, principalmente, da tradição cultural em nome dos benefícios da 

modernidade.  

Ou seja, sem o correto entendimento quanto ao raciocínio e aos 

objetivos pelas quais as nações e suas instituições foram criadas, corre-se o risco de 

manipulá-las para alcançarem propósitos pelos quais elas nunca foram projetadas.214 

A cultura hodierna geralmente exibe uma postura, chamada por Joshua 

Charles, de “arrogância cronológica”; a crença de que ser contemporâneo é ser 

automaticamente mais iluminado.215 Para Russel Kirk216, “the success of the American 
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and British governments, I am suggesting, is produced by their preference for growth, 

experience, tradition, and prescription over a closet-metaphysician’s grand design”. 

Quer dizer, as duas nações que conceberam as formas de Estado que hoje são 

conhecidas foram construídas sobre tradições e experiências, fundamentadas em 

pressupostos religiosos, que precisam ser analisados e levados em consideração. 

No capítulo anterior buscou-se demonstrar, primariamente, a existência 

de diferentes formas de interpretação da realidade, das quais tanto o indivíduo quanto 

as organizações por ele dirigidas, como Estado, conforme será tratado no capítulo 

seguinte, não podem prescindir. Tais exposições são necessárias, haja vista as 

naturais consequências e implicações das mais distintas cosmovisões. 

Desta forma, é imperioso acentuar que o fato da presente pesquisa ter 

optado por esmiuçar de forma pouco mais detalhada a Cosmovisão Cristã não implica 

no entendimento de que outras cosmovisões fundamentadas em pressupostos 

religiosos não possam defendar os princípios aqui tutelados, como a Liberdade e a 

Laicidade.  

Todavia, em que pese a tradição ocidental, que forneceu os ideais que 

neste trabalho estão sendo analisados, ter sido solidificada sobre e até mesmo 

explicada a partir da tradição judaico-cristã, conforme afirmou Jürgen Habermas217;  

optou-se por utilizar o cristianismo como a cosmovisão indutora da pesquisa em 

apreço e dos princípios que estão sendo estudados, conforme buscou-se retratar no 

capítulo inicial. 

Diante das inúmeras cosmovisões, é possível compreender que muitas 

das confusões existentes com relação à liberdade, sua definição e propósitos, tornam-

se compreensíveis quando as tradições existentes por trás de suas concepções 

tornam-se explícitas.  

Everet Dean Martin, em Liberty, publicada no início do séc. XX, já 

afirmava que as pessoas que possuem tradições diferentes utilizarão a liberdade para 

fins diferentes.  Para o autor, “they place different emphases and valuations on the 
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possibilities of experience and hence would (direct and) control these possibilities for 

different purposes.” 218219 

Desta forma, apesar de se estudar e fundamentar a presente pesquisa 

em uma cosmovisão específica, é importante reconhecer que há incontáveis 

concepções, opiniões e pontos de vista com relação à liberdade e suas implicações – 

bem como a impossibilidade deste trabalho abranger cada uma delas. Todavia, 

buscar-se-á uniformizar o entendimento da liberdade, especificamente a religiosa, nos 

moldes da cosmovisão cristã, por efeito da sua inefável contribuição para o 

desenvolvimento da cultura, erudição e tradição como hoje são conhecidos. 

Tocqueville, em pleno séc. XIX constatou a intrínseca relação entre a 

educação, a liberdade, a moral e a religião e observou que, “a educação e a liberdade 

são filhas da moral e da religião”, tendo em vista a sociedade antiga ter tido a 

oportunidade de formar máximas e hábitos aos quais o povo aprendeu a se submeter 

sem qualquer desprazer220, o que, segundo o autor, justificou a democracia da Nova 

Inglaterra ter feito melhores escolhas que em todo o resto dos Estados Unidos.  

Enquanto que, para o jovem francês, a religião – em particular o 

cristianismo – servia como uma instituição política que fornecia uma disciplina moral 

para os indivíduos e os orientava para o correto uso da liberdade221, a partir do 

secularismo instalado na Europa agregado ao iluminismo francês, antirreligioso, as 

estruturas axiológicas que forneciam a moral que durante séculos moldou e 

desenvolveu a Europa foram tiradas do espaço público e relegadas apenas para a 

esfera privada. 

Neste norte, houve a separação entre a religião e a liberdade o que 

possibilitou a existência de um “vazio” moral e valorativo que abalou a compreensão 
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de verdade absoluta, até então defendida, e possibilitou que os relativismos não 

somente políticos e éticos, mas também legislativos ganhassem espaço e se 

desenvolvessem de forma livre, sem as “amarras da religião” por perto. Ou melhor, 

sem a ordem moral eterna e transcendental que representava o sustentáculo da 

liberdade.222  

A partir da Revolução Russa, no início do séc. XX, que apresentou “uma 

religião e uma filosofia, e não um simples conflito interessado no lado social e político 

da vida”, conforme rememorou Hannah Arendt ao citar Nicolai Berdyaev; até o 

desfecho da Segunda Guerra Mundial, que resultou em um trágico saldo de 

aproximadamente 100 milhões mortos, é possível perceber que os ideais beligerantes 

à religião, frutos da emancipação do homem do séc. XVIII da sua própria história223, 

foram resultados naturais desta fragmentação. 

Entretanto, após as inúmeras atrocidades cometidas em consequência 

do esvaziamento da experiência religiosa em uma era secular, um tipo específico de 

esperança foi depositado na política224. Não obstante, quando restou clara a 

necessidade da elaboração de um documento de alcance global que buscasse 

resguardar direitos mínimos, inatos ao ser humano, com a finalidade de evitar o 

acontecimento de novas barbaridades e limitar a atuação do Estado perante as 

liberdades individuais, voltaram-se aos pressupostos absolutos e universais 

oferecidos pela religião. 

Nesta lógica, diante do abandono do sentimento religioso – que será 

melhor explicitado no próximo capítulo - e o retorno da importância da religiosidade 

aos espaços públicos, através da internacionalização da liberdade religiosa como um 

direito humano, serão apresentados neste capítulo um breve histórico a respeito da 

construção do direito da “primeira liberdade”225, os seus principais instrumentos de 

proteção e a sua atual condição na modernidade. 
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2.2 SOBRE A RELIGIÃO 

A construção do direito à Liberdade Religiosa encontra seus primeiros 

obstáculos nas dificuldades relacionadas ao conteúdo semântico do termo religião. 

Por se tratar de um trabalho elaborado na esfera da Ciência Jurídica, trata-se de 

saber, então, qual seria o melhor conceito a ser atribuído a tal expressão.  

Na busca por uma definição aceitável a ser utilizada como ponto de 

partida para o presente estudo, será analisado o conceito apresentado por Jónatas 

Machado. Ao examinar a doutrina e a jurisprudência de diversos países, o Professor 

da Universidade de Coimbra identifica três tipos de conceitos: um conceito 

substancial-objetivo, um conceito funcional-subjetivo e um conceito tipológico. 

Pelo fato dos instrumentos internacionais de proteção que resguardam 

o direito à liberdade de religião não definirem o significado do termo, inúmeras são as 

complexidades ao verificar o que exatamente pode ser enquadrado como religião ou 

crença. O Conselho Europeu afirma que a omissão é proposital, e ainda explica que 

a referida lacuna encontra razão na necessidade que a conceituação do termo 

encontra em ser abrangente o suficiente para abraçar toda a gama de religiões 

existentes na atualidade ao passo que deve ser específica o suficiente para ser 

aplicada a casos individuais.226  

Dentro desta ótica, o conceito tipológico apresentado por Machado será 

analisado por aparentar ser um dos mais equilibrados. O ponto de partida para tal 

definição deve ser dado pelos elementos geralmente considerados típicos do 

fenômeno religioso, como a “visão global do mundo, do apelo a autoridades e 

conteúdos verídicos de origem e valor extra racional, a consciência subjetiva da 

existência de um poder sobrenatural ou transcendente, etc.” Neste caso, deve ser 
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conferido um relevante papel à ideia de heteronomia como imposições inelutáveis de 

natureza exógena e objetiva. 227 

Neste norte, a doutrina tem alertado para o caráter indicativo, e não 

decisivo, dos critérios dicotômicos tradicionais228, ou de elementos externos ao 

fenômeno religioso, a exemplo do tempo de existência da crença, o seu aparente valor 

social, o número de adeptos, o seu grau de institucionalização, a sua forma de 

organização coletiva, a existência de clero ou de uma classe sacerdotal, as exigências 

éticas e morais, a consistência da conduta dos seus adeptos e a existência de escritos 

sagrados, bem como de dogmas e funções cerimoniais, entre outros.229 

Portanto, segundo o autor, este conceito parece afastar os perigos 

resultantes quer de um conceito demasiadamente estrito ou quer de um conceito 

excessivamente lato de religião, o que permite excluir do âmbito de proteção as 

diferentes evidências filosóficas, ideológicas, filosóficas agnósticas ou ateias, que são 

passíveis de proteção constitucional pela via de outros direitos fundamentais.230  

Sara Guerreiro entende que este conceito apresenta uma compreensão 

flexível da temática por apresentar “fatores ou ideias chave da definição de religião 

com uma determinada autoridade que transcende a realidade visível, e que condiciona 

a forma de ver o mundo, quase sempre impondo um certo comportamento ao 

sujeito.”231 

Conforme já relatado, David Koyzis232 defende a cosmovisão como “uma 

visão pré-teórica, arraigada num compromisso religioso básico, em interação com a 
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experiência ordinária da vida” e, este entendimento de que a religião condiciona, 

direciona e impulsiona os seus adeptos a enxergarem a realidade de acordo com a 

perspectiva religiosa, encontra relação com o que tem sido defendido até aqui.  

James Orr, ao interpretar o original do termo weltanschauung , buscando 

trazer o correto entendimento do alemão para a língua inglesa, concluiu a expressão 

representa “the widest view which the mind can take of things in the effort to grasp 

them together as a whole from the standpoint of some particular philosophy or 

theology."233 Logo, uma filosofia, ou religião, podem oferecer uma visão ampla, 

abrangente, no esforço de compreendê-las como um todo, como um sistema político 

que influenciará sobre todas as áreas da vida.  

É indiscutível que as religiões da modernidade possuem cosmovisões 

específicas que, naturalmente, motivam culturas, tradições, sociedades e sistemas 

político-jurídicos. Por sua vez, é importante rememorar que a religião também é uma 

contribuinte essencial para o debate nacional, segundo o entendimento do Papa 

Benedito XVI.234 

O então Pontífice Emérito da Igreja Católica afirmou que o papel da 

religião no debate político não é tão significante pelo fato de se criar normas no sentido 

de que estas não poderiam ser produzidas de forma semelhante por aqueles que não 

compartilham da mesma fé, mas encontra seu valor ao auxiliar ao esclarecer a 

aplicação da razão à descoberta de princípios morais objetivos.235 

Portanto, apesar de haver divergências com relação à conotação que o 

termo carrega, é evidente a importância que a abrangência de suas definições, 

conforme defende o Conselho Europeu, e o equilíbrio conceitual aplicado pelo Prof. 
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Jónatas Machado demonstram a relevância que a expressão, aplicada a cada caso 

concreto, possui ao ser analisada em contextos individuais, comunitários e políticos. 

Lesslie Newbign236 defende que na maioria das culturas humanas, a 

religião – nem na prática nem no pensamento - não é uma atividade distinta que está 

separada do restante da vida. Para o autor, toda a sociedade é permeada por crenças 

que os europeus ocidentais chamariam de religiosas, e, no pensamento, aquilo que é 

conhecido como religião é toda uma visão de mundo, uma forma de entender a 

experiência como um todo. 

Logo, “a linha nítida que a cultura ocidental moderna traçou entre as 

questões religiosas e as questões seculares é em si uma das peculiaridades mais 

significativas da nossa cultura” e, portanto, seria incompreensível para a grande 

maioria das pessoas que não convivem com esta cultura. 237 

Joseph Rattzinger também defende que é apenas na Europa moderna 

há essa compreensão de que a cultura pode ter se desenvolvido a parte da religião, 

ou, até mesmo, em oposição a ela. Em todas as culturas históricas a religião é um 

elemento essencial à cultura, e, na verdade, o seu centro determinante; é a religião 

que determina a escala de valores e, dessa forma, determina a coesão interna e 

hierárquica de todas as culturas. 238 

Nesta perspectiva, o Conselho Europeu entende que a liberdade de 

religião é um dos fundamentos da sociedade democrática e um dos elementos mais 

vitais que compõem a identidade e a concepção de vida dos crentes; também 

considerada um bem precioso para os ateus, agnósticos, céticos e despreocupados. 

239 
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2.3 A CONSTRUÇÃO DO DIREITO À LIBERDADE RELIGIOSA 

Um adequado entendimento acerca do significado contemporâneo da 

Liberdade Religiosa requer uma compreensão sobre a sua história e 

institucionalização ao longo do tempo. Enquanto a ideia da liberdade religiosa cresce 

a partir das tradições clássicas e judaico-cristãs, se transforma em uma grande 

problemática social e política durante e depois da Reforma.   

Nos últimos dois séculos, a ideia de liberdade religiosa avançou contra 

uma feroz oposição, tanto religiosa como secular, e encontrou diversas formas de 

expressão política. Neste norte, compreender a persistente discriminação e a 

perseguição à comunidades religiosas no mundo contemporâneo – e combatê-las 

efetivamente – requer um profundo conhecimento histórico.240 

O alto valor que o cristianismo sempre depositou sobre a pessoa 

individual estava em grande contraste à cultura Greco-Romana, na qual o indivíduo 

encontrava-se sempre subordinado ao Estado. Como já foi e ainda será destacado, 

foi a importância que o cristianismo concedeu ao indivíduo um dos fatores que 

possibilitou as condições para a liberdade concedida pela Magna Carta, pelo 

England’s Petition of Rights, Bill of Rights e pelo American Bill of Rights.  

Isso significa que, para o sociólogo Alvin J. Schmidt, falar em liberdade 

política, econômica e religiosa só é possível onde há a liberdade individual. Tendo em 

vista as inúmeras discussões existentes sobre o assunto e as divergências entre os 

direitos individuais e coletivos, optou-se por não adentrar no mérito de tais dilemas. 

Todavia, compete destacar que o diferencial da tradição cristã é não creditar direitos 

a indivíduos em razão de sua etnia, raça ou filiação partidária. Para esta cosmovisão, 

o fato de uma pessoa ser humana (por mais redundante que isso possa parecer) já a 

caracteriza como um ser digno e detentor de direitos inalienáveis e invioláveis.241 
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A partir desta compreensão, foi do seio da Cristandade que surgiu as 

primeiras manifestações escritas correlatas ao direito e à liberdade de adoração e 

manifestações religiosas. Para os antecedentes pré-cristãos, havia um uníssono 

referente a íntima relação entre o poder político e a função religiosa. Era assim com 

os judeus, gregos e romanos.242  

Para o advogado e escritor Tertuliano, contemporâneo do segundo 

século, “it is a fundamental right, a privilege of nature, that every man should worship 

according to his own convictions [...] to which free-will and not force should lead us”. 

De forma semelhante, Lactâncio defendeu a liberdade de crença religiosa. Para o 

conselheiro de Constantino, “it is religion alone in which freedom has placed its 

dwelling. For it is a matter which is voluntary above all others, nor can necessity be 

imposed upon any, so as to worship that which he does not wish to worship”243. 

Mais tarde, próximo ao século quinto, embora Agostinho tenha sido um 

ardente defensor da fé cristã, nunca forçou os pagãos a aceitarem o Cristianismo. Já 

no século XVI, Martinho Lutero afirmou em uma carta direcionada às autoridades 

alemãs que não era a função do governo “forbid anyone to teach or believe or say 

what he wants — the Gospel or lies”.244 

Historicamente, alguns documentos foram importantes para a evolução 

histórica da tutela dos direitos humanos e que, consequentemente, favoreceram 

também a tutela da Liberdade Religiosa. O período da alta Idade Média foi marcado 

pelo desmanche do poder político e econômico com a instituição do feudalismo, onde 

a terra era a principal fonte de poder; logo, quem possuísse a maior parte do território 

controlava tudo e todos. Contra esses abusos de concentração de poderes, 

começaram a surgir manifestações de rebeldias, entre elas as manifestações que 

culminaram na Declaração das Cortes de Leão de 1188 e, principalmente, na Magna 

Carta.245  
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É interessante ressaltar que a Magna Carta (assim como boa parte dos 

documentos ocidentais) possui laços estreitos com o Cristianismo. Em seu preâmbulo 

consta a citação “John, by the grace of God”, e ainda afirma que a mesma Carta havia 

sido formulada “for the honour of God”. Ressalta-se que Stephen Langton,  Arcebispo 

de Cantebury e um dos “pais escritores” da Carta Magna é creditado como o autor da 

divisão da Bíblia em capítulos.246 

Os arquitetos da justiça e das liberdades civis – homens como Ambrósio, 

o próprio Stephen Langton, John Locke, Barão de Montesquieu, Thomas Jefferson e 

James Madison –  basearam-se extensivamente na perspectiva cristã sobre as 

liberdades dada por Deus à humanidade, que, em boa parte da história humana nunca 

foram implementadas.247  

No século anterior à Revolução Francesa foi promulgada a Declaração 

de Direitos Bill of Rights, trazendo uma nova expectativa ao povo inglês tendo em vista 

que neste momento o Parlamento contrairia mais força, em razão de que os poderes, 

que antes eram concentrados nas mãos do monarca, passariam a ser divididos.248 A 

importância deste documento não foi notada somente com a instituição da separação 

dos poderes, tal instituto também surgiu para intensificar a instituição do júri e para 

reafirmar direitos fundamentais. Tamanha foi a proporção desta declaração, que até 

hoje permanece como um dos textos constitucionais mais importantes da Inglaterra. 

Com a imigração inglesa para a América do Norte iniciou-se o processo 

da formação de colônias, que resultou na formação dos Estados Unidos da América. 

Depois de um ano repleto de debates, em 1776 foi aprovada e redigida por Thomas 

Jefferson a Declaração de Independência norte-americana, o primeiro documento da 

História Moderna a afirmar princípios democráticos.249 
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A Declaração de Independência claramente reflete o entendimento 

cristão acerca do Direito Natural.  A expressão “the Law of Nature and of Nature’s 

God”, usadas e interpretadas por William Blackstone em seus Comentários sobre as 

leis da Inglaterra, foram descritas no documento norte-americano.  Ademais, a 

declaração afirmava que o governo deveria ser destituído se violasse os direitos 

inalienáveis. “Whenever any form of government becomes destructive of these ends, 

it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government” 

ratificou a importância aos conceitos cristãos medievais reconhecidos pelos pais 

fundadores.250 

As verdades autoevidentes, também proclamadas, apresentam raízes 

cristãs que remontam aos escritos teológicos do séc. XVIII.  Para os medievais, 

autoevidente, de acordo com Gary Amos, “was truth known intuitively, as direct 

revelation from God, without the need for proofs”.  O termo presumia a criação do 

homem a imagem e semelhança de Deus, bem como considerava como verdadeiras 

certas crenças acerca da racionalidade humana que podem ser encontradas em 

Agostinho, no início do séc. V. 251 

É imperioso refletir que o processo de colonização dos Estados Unidos 

da América foi construído a partir da fuga dos peregrinos da Inglaterra pela 

impossibilidade de praticarem livremente a sua religião em território britânico. Desta 

forma, os pais fundadores do Novo Mundo edificaram as suas colônias 

fundamentadas nos ideais do cristianismo e da liberdade, diferentemente da forma 

com que outros países do continente americano foram colonizados. Nesse ponto, 

difere essencialmente da colonização do restante do continente americano, incluindo 

o Brasil, onde o processo foi comandado pelos governos colonizadores e iniciativas 

estatais, e não de indivíduos que negavam o poder do Estado sobre eles.252 

Tendo em vista os peregrinos não terem levado nenhuma organização 

governamental à América, tiveram que aprender por si mesmos a criar um novo 
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sistema de governo, da melhor maneira que lhes conviesse. Desta forma, a primeira 

e única Constituição dos Estados Unidos da América, proclamada em 1787, foi 

produzida por um raro grupo de indivíduos de extremo valor, os framers, e as suas 

leis constituídas impossibilitavam o governo de impor leis e condutas sobre os 

cidadãos sem o seu próprio consentimento.253 

A construção do direito à Liberdade Religiosa está intrinsicamente ligada 

não apenas ao fundamento da Cosmovisão Judaico-Cristã, mas também está 

diretamente conectada à fundação dos Estados Unidos da América. 

O primeiro texto constitucional escrito assegurou o livre exercício dos 

direitos políticos e civis, instituído através de normas que visavam proteger a liberdade 

de expressão, de imprensa, de crença religiosa, de reunião, bem como garantir a 

inviolabilidade do domicílio e o direito a julgamento (ninguém poderia ser preso ou 

condenado sem o devido processo judicial).254.  

Neste contexto, Alexis de Tocqueville255 destaca a profunda relação 

entre os valores religiosos dos framers com os princípios fundadores da nova nação. 

Para o francês, “there is no country in the world where the Christian religion retains a 

greater influence over the souls of men than in America256”. Tais influências não se 

restringiam apenas à vida privada do indivíduo. Ela era principalmente notada na 

esfera pública, através dos documentos históricos e seus princípios elementares 

defendidos.  

Tocqueville também reconheceu que “americans combine the notions of 

Christianity and of liberty so intimately in their minds, that it is impossible to make them 
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conceive the one without the other.257” Ou seja, a noção de liberdade desenvolvida 

pela nação norte-americana, fundada a partir de um contexto de perseguição, estava 

intimamente ligada à concepção cristã de liberdade. 258 

Influenciada pela Declaração de Direitos de Virgínia e pela Declaração 

de Direitos de 1689, o American Bill of Rights, o nome pelo qual as dez primeiras 

emendas à Constituição dos Estados Unidos são conhecidas, contam com uma série 

de artigos propostos por James Madison que até hoje exercem um papel central na 

legislação norte-americana e permanece como um símbolo das liberdades 

fundamentais da nação. 

Desta forma, resta claro que, para os pais fundadores, não havia a 

possibilidade de se obter uma liberdade a parte do seu Criador. John Adams declarou: 

“Let the pulpit resound with the doctrines and sentiments of religious liberty”.259 A 

convicção dos framers acerca da origem de sua liberdade era tão indubitável que que 

raros são os políticos ou militares que não professaram suas convicções axiológicas 

pautadas em tal entendimento.  

George Washington considerava a liberdade religiosa um direito tão 

inegável que chegou a afirmar, em uma carta endereçada ao General Mason, que: “ 

[...] man’s sentiments are more opposed to any kind of restraint upon religious 

principles than mine are [...].”260 Já Thomas Paine, concluiu que o “Novo Mundo” serviu 

como um asilo para os perseguidos apaixonados pelas liberdades civis e religiosas de 

todas as partes da Europa.261  
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Segundo Thomas Jefferson, “The constitutional freedom of religion [is] 

the most inalienable and sacred of all human rights”262. Ademais, o então Presidente 

norte-americano afirmou que “In our early struggles for liberty, religious freedom could 

not fail to become a primary object” e que “Religion, as well as reason, confirms the 

soundness of those principles on which our government has been founded and its 

rights asserted.” 263 

 Sobre o assunto, H.L. Mencken264, geralmente um crítico à religião, 

escreveu em um ensaio denominado “Igualdade perante a Lei”, publicado em 1926 

que:  

The debt of democracy to Christianity has always been 
underestimated…. Long centuries before Rousseau was ever heard of, 
or Locke or Hobbs (sic), the fundamental principles of democracy were 
plainly stated in the New Testament, and elaborately expounded by the 

early fathers, including St. Augustine. 

 

A percepção de Mencken foi a mesma de Blackstone, que influenciou os 

pais fundadores norte-americanos que positivaram constitucionalmente o direito à 

Liberdade Religiosa enraizado em preceitos bíblicos. William Blackstone ainda 

reconheceu a intrínseca relação entre a liberdade de consciência e liberdade de 

religião, afirmando que: 

Immunity from religious coercion is the cornerstone of an 
unconstrained conscience. No one should be compelled to embrace 
any religion against his will, nor should persons of faith be forbidden to 
worship God according to the dictates of conscience or to express 
freely and publicly their deeply held religious convictions.265 
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Para Schmidt, ao voltar à questão da importância da liberdade individual 

para o alcance da liberdade, “without freedom of the individual there is no real freedom, 

whether it is on the economic, political, or religious level”.266 E, quando se examina o 

desenvolvimento da liberdade pessoal, logo se torna evidente, assim como ocorre em 

diversas áreas da vida humana, a grande influência do cristianismo. Cristo, por 

exemplo, fortemente enfatizou a importância e o significado da pessoa individual ao 

tratar com seus filhos (seguidores) de forma individualizada, e não coletiva.267  

Desta forma, diante das breves considerações compiladas acerca da 

importância do Estudo da Cosmovisão Cristã para o exercício da Liberdade Religiosa 

e para formação do Estado Laico, percebe-se uma notória influência de pressupostos 

religiosos cristãos que individualmente influenciaram grandes homens que marcaram 

a histórica com suas contribuições filosóficas, políticas e jurídicas e que, 

consequentemente, deram origem a documentos que hoje tutelam direitos e 

liberdades.  

Portanto, é possível concluir através das informações compiladas acerca 

do avanço da liberdade religiosa pelos tempos, que a Cosmovisão Cristã, por meio de 

seus valores e princípios colocados em prática através de seus adeptos, influenciaram 

não apenas os direitos humanos e a liberdade religiosa mas, conforme afirmado por 

Tocqueville, também forneceu os padrões morais para o desenvolvimento da 

Democracia na América, referência para as diversas nações.   

Os valores e princípios que fundamentaram e contribuíram para o 

desenvolvimento da liberdade religiosa também foram essenciais para a construção 

dos direitos humanos como os conhecemos hoje. A fim de sustentar o que desde o 

início da tese doutoral tem-se buscado afirmar, sobre a ingerência dos pressupostos 

religiosos nas legislações, será compartilhada uma síntese acerca dos direitos 

inerentes a pessoa humana a partir do entendimento da influência de uma cosmovisão 

religiosa. 

                                            
266 Schmidt, Alvin J. How Christianity Changed the World. p. 58. 

267 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” (João 3:16) BÍBLIA. Português. Almeida 
Corrigida e Revisada Fiel. Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/3. Acesso em 23 
abr. 2017.  



 
 

 

2.4 A LIBERDADE RELIGIOSA E SEUS PRINCIPIAIS INSTRUMENTOS 
INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO268 

Malcom Evans269 considerou a liberdade de religião ou crença como um 

“processo esquecido”, um direito humano que, se comparado com outros, não tem 

sido bem-sucedido. A Declaração Universal de Direitos Humanos, conforme será 

abordado adiante, abrange tal direito, e serve como base para que a maioria dos 

instrumentos internacionais e regionais de proteção de direitos humanos façam o 

mesmo.  

A tutela referenciada em tais documentos reside na ideia de que a 

religião ou crença é definitivamente uma questão de escolha individual e que todos 

deveriam ter a liberdade de crer naquilo que desejar.270 Desta forma, no entendimento 

de Carolyn Evans, citada por Sara Guerreiro,271 uma comunidade constituída por 

monoteístas, politeístas, ateus, agnósticos, pensadores livres e espiritualistas refletem 

o corpo da comunidade internacional em toda a sua diversidade.  

2.4.1 Considerações preliminares 

John Adams, ao se referir aos direitos que posteriormente seriam 

universalizados e tratados como direitos humanos, inicialmente os tratou como “[...] 

Rights that cannot be repealed or restrained by human laws – Rights derived from the 

great legislator of the universe.”272 Isto posto, a compreensão de direitos inalienáveis, 

indissociáveis à vida humana, proposta pelos documentos históricos norte-

americanos, foi edificada sobre uma pressuposição religiosa cristã teísta que 
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considera certos direitos, concedidos por um Deus Criador, impossibilitados de serem 

restringidos ou revogados por qualquer legislação humana.  

A fundamentação religiosa do documento foi objeto de críticas de 

diversas áreas, principalmente de países islâmicos que, ao afirmarem ser impossível 

implementar as diretrizes da Declaração em seus contextos religiosos e culturais, 

produziram a Cairo Declaration on Human Rights in Islam, como fruto da Organization 

of the Islamic Conference.273 

Citar novamente a influência dos preceitos religiosos em grandes 

documentos internacionais de relevância histórica, que tutelam e resguardam 

liberdades e direitos e garantias fundamentais, tanto para o Ocidente como para o 

Oriente não tem por finalidade tornar o assunto amiudado ou fastidioso. Muito pelo 

contrário, busca-se, diante das reiteradas afirmações, sustentar que, muito embora 

diversas declarações, tratados, pactos ou até mesmo constituições não façam 

menções explícitas a qualquer fundamentação religiosa, como é o caso da Declaração 

Universal, não simboliza a neutralidade axiológica de qualquer documento ou nação.  

O Ocidente passou por um processo de secularização que, a despeito 

de suas origens e preceitos principiológicos estarem embasados em convicções 

religiosas, muitas delas não são claramente visíveis; diferentemente do que ocorre 

com países do Oriente, que claramente reconhecem as influências históricas e 

cosmovisionais, pautadas sobre rudimentos religiosos que nitidamente orientaram 

suas legislações. 

Ingo Wolfang Sarlet traz à baila o entendimento de que, para alguns 

doutrinadores, as liberdades civis resguardadas pela Carta Magna foram os primeiros 

direitos fundamentais; para outros, o primeiro direito realmente humano e fundamental 

foi a Liberdade Religiosa, por estar atrelada à liberdade de consciência. 274 Logo, a 
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partir deste ponto, a Liberdade Religiosa também será tratada como a “primeira 

liberdade”, caracterizada pelo First Liberty Institute como “the catalyst of all 

freedoms.”275 

Consoante ao que será demonstrado, a Tese não irá ignorar grandes 

instrumentos como a Carta Magna, o Bill of Rights, a Declaração da Independência 

dos Estados Unidos da América ou outros documentos relevantes para a solidificação 

destes direitos. Pelo contrário, pretende-se, a partir destes documentos, apresentar a 

evolução histórica da primeira liberdade até a elaboração da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e analisar a tutela deste direito através de seus mecanismos de 

proteção. 

É indiscutível que enleada à Cosmovisão Cristã e seus pressupostos 

elementares está a origem da Dignidade da Pessoa Humana. A compreensão de uma 

dignidade intrínseca a todos os seres humanos, é conjectura existencial de diretos 

válidos a todos os povos, dentre os quais, encontra-se o direito à Liberdade de 

Religião. 

Para tanto, necessária é a caracterização das fontes da Dignidade da 

Pessoa Humana como fundamento à existência de direitos inatos válidos a qualquer 

indivíduo, independente da sua origem, crença, raça, sexo ou etnia. Desta forma, será 

estudado primariamente o princípio da Dignidade da Pessoa Humana para, 

posteriormente, analisar as especificidades dos Direitos Humanos e seu sistema 

internacional de proteção. 

A conceituação de Dignidade Humana pode ser considerada como um 

fruto de inúmeras evoluções até a Declaração Universal de Direitos Humanos e 

passou a ganhar notoriedade juntamente com a internacionalização dos Direitos 

Humanos, tendo em vista a Dignidade Humana ser o princípio basilar para a 

caracterização de tais direitos.276  
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Dentre as diversas conceituações de dignidade humana, tendo em vista 

este não ser o tópico elementar da pesquisa, serão apresentadas duas das 

concepções mais conhecidas: a teológica e a filosófica. Respectivamente, a ideia 

bíblica é caracterizada pelo imago Dei, ou, de acordo com o original hebraico b’tzelem 

Elohim, ao reivindicar que os seres humanos são criados a imagem e semelhança de 

Deus. A noção filosófica é apresentada por Immanuel Kant, o qual afirma que todo ser 

racional tem um fim em si mesmo, portanto carecem de dignidade e o privilégio de se 

atribuir um valor as pessoas seria o centro da moralidade.277  

Ingo W. Sarlet chama a atenção para o fato de que a concepção da 

dignidade da pessoa humana ter sido construída a partir da tradição judaico-cristã foi 

elemento determinante para o êxito da concepção moderna de dignidade humana. 

Para o professor, foi o Antigo Testamento que apresentou o homem, e não os demais 

seres da criação, como imagem e semelhança de Deus. Desta forma, tal concepção 

possibilitou ao homem um lugar distinto no universo criado, e, por tal razão, lhe 

conferiu um valor que é próprio e inegociável.278 

Ao relembrar Tomás de Aquino como o precursor do termo dignitas 

humanas, expressão citada pela primeira vez na história pelo frade italiano no séc. 

XIII, o constitucionalista reconheceu a dignidade como uma dádiva de Deus. 

Posteriormente, com o advento do iluminismo, que buscou dissociar esta 

compreensão do fundamento religioso, a ideia de dignidade partiria da moral e da 

capacidade autônoma do homem, e não mais da sua gênese transcendente.279 

Nicholas Wolterstorff argumentou em “Justice: Rights and Wrongs” que 

“being loved by God gives a human being great worth”280  e que os direitos humanos 
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naturais merecem respeito em razão deste valor. Roger Trigg, na mesma linha de 

raciocínio complementa ao afirmar que o Cristianismo não apenas construiu os 

direitos humanos, mas o fundamentou e justificou.281 

Apesar das origens do conceito serem fundamentalmente divergentes, 

seus fins culminarão de maneira semelhante na Declaração Universal de Direitos 

Humanos, mesmo com Kant buscando encontrar respostas dentro do próprio homem 

e a Cosmovisão Judaico-Cristã visando esclarecer que o homem não é a origem e 

nem o fim de todas as coisas. 

O reconhecimento da liberdade religiosa como um direito fundamental 

para a humanidade constituiu um dos mais importantes capítulos na história dos 

direitos humanos.282 Para Georg Jellinek, “la idea de consagrar legislativamente esos 

derechos naturales, inalienables e inviolables del individuo, no es de origen politico, 

sino religioso. Lo que hasta aqui se há recebido como uma obra de la Revolución, es 

em realidade um fruto de la Reforma y de sus luchas.”283 

A proteção à liberdade religiosa na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem revelou um elevado grau de consenso global284 em torno de sua importância 

“para a preservação da dignidade da pessoa humana e para a convivência entre os 

povos”.  Nos dizeres do magistrado Aloisio Cristovam dos Santos Junior, como 

defende Norberto Bobbio, se “a única fundamentação possível para o reconhecimento 

de qualquer dos chamados direitos universais for o consenso geral a respeito de sua 

validade”, é possível concluir que a liberdade religiosa indubitavelmente está incluída 

nesta categoria.285 
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Desta forma, para se obter um sucinto conspecto dos sistemas 

internacionais de proteção da Liberdade Religiosa, serão analisados a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional Direitos Civis Políticos, a 

Convenção Europeia dos Direitos Humanos e a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, examinando também, o Comentário Geral n. 22 emitido pelo Comitê de 

Direitos Humanos das Nações Unidas. 

2.4.2 A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

A luta pela Liberdade Religiosa é contínua e conflituosa. Para tanto, a 

Organização das Nações Unidas reconheceu a importância da liberdade de religião e 

de crença em diversos tratados internacionais, declarações e convênios; e é de 

conhecimento geral que o documento originário foi a Declaração Universal de Direitos 

Humanos.286  

Robert Traer descreve como a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos foi utilizada por muito líderes religiosos como o fundamento do movimento 

em prol dos direitos humanos. Inicialmente defendida por cristãos norte-americanos, 

líderes de diversas nacionalidades, culturas e crenças abraçaram o documento que, 

segundo Eleonor Roosevelt, representou um marco moral e espiritual para o mundo, 

refletindo, de forma indireta, o verdadeiro espírito do Cristianismo.287 

Philip Potter afirma que os esforços protestantes a favor da criação da 

Declaração Universal foram iniciados em meados de 1943, quando o Federal Council 

of Churches and the Foreign Missions Conference288 criou o Joint Committee on 

Religious Liberty, tendo O. Frederick Nolde como secretário executivo.  

O Federal Council of Churches atribuiu a Nolde a responsabilidade de 

pleitear as preocupações relacionadas aos Direitos Humanos junto à Conferência 

Internacional da ONU, que ocorreria em São Francisco. No ano de 1945, três 
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memorandos preparados pelo comitê foram entregues na Conferência e principais 

assertivas consideravam a Liberdade Religiosa como o fundamento dos Direitos 

Humanos289 e enfatizavam a relação entre a Liberdade Religiosa e os direitos civis.290 

No mesmo ano ocorreu a National Study Conference on the Churches and a Just and 

Drable Peace que recomendou, como uma emenda às propostas da Conferência 

Dumbarton Oaks291, “a special commission on Human Rights and Fundamental 

Freedoms should be established."292 

Os esforços do Professor do Seminário Teológico Luterano da Filadélfia 

começaram a gerar resultados positivos, tanto que Edward Duff afirmou que os 

escritos privados do Senador Vanderberg concordavam com a afirmação de Nolde 

que asseverava que: “an international Christian influence played a determining part in 

achieving the more extensive provisions for human rights and fundamental freedoms 

which ultimately found their way into the Charter293."294 

Em 1946, Frederick Nolde publicou “Possible Function of the Comission 

on Human Rights”, que influenciou a agenda da Comissão de Direitos Humanos da 

ONU295 e defendeu a necessidade de se desenvolver uma declaração internacional 

de direitos ou um bill of rights.296 O trabalho de Nolde foi reconhecido e, além de ter 
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sido o mais influente representante da sociedade civil do primeiro ano de trabalhos da 

ONU297 e ter influenciado a linguagem da Carta das Nações Unidas, publicada em 

1945, ele e sua equipe também foram os responsáveis pela elaboração do artigo 18 

da Declaração Universal, que segue: 

Artigo 18. Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de 
consciência e de religião; este direito implica a liberdade de mudar de 
religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a  
religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como 
em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. (sem 
grifo no original) 

Nolde, o precursor do direito à liberdade religiosa junto às Nações 

Unidas e um dos sugeridores da elaboração de uma declaração de direitos válida a 

todos os povos, independentemente de tempo e espaço, pleiteou dentro de um 

espaço público a criação de um sistema de proteção que tutelasse não apenas a sua 

crença, mas que protegesse a todos o direito de ter e manifestar a sua própria religião.  

Ademais, a defesa em favor da liberdade de religião foi utilizada por 

diversos líderes religiosos como um meio de labutar em favor dos direitos inerentes a 

pessoa humana. Milton Konvitz, jurista norte-americano, destacou a importância da 

liberdade religiosa a considerando uma das principais liberdades:  

If religion is to be free, politics must also be free: the free conscience 
needs freedom to think, freedom to teach, freedom to preach — 
freedom of speech and press. Where freedom of religion is denied or 
seriously restricted, the denial or restriction can be accomplished — as 
in the U.S.S.R., Yugoslavia, or Spain — by limits or prohibitions on 
freedom to teach, freedom to preach-by restrictions on freedom of 
speech and press. Political and religious totalitarianism are two sides 
of the same coin; neither can be accomplished without the other. 
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Para o All-Party Parliamentary Group for International Freedom of 

Religion or Belief298, o direito de religião ou crença é um direito fundamental que não 

pode ser abandonado ou ignorado, mesmo em tempos de emergência pública.299  

Segundo o relatório denominado Article 18: an orphaned right, publicado 

no ano de 2013, quase 75% da população mundial vive em países com altos níveis 

de restrições impostas pelos governos relacionadas a liberdade de crença ou religião, 

ou enfrentam altos níveis de hostilidade devido as suas afiliações religiosas, e este 

número tende a aumentar. Ademais, em todo o mundo há uma negação generalizada 

da liberdade de culto e da liberdade de ensino bem como a liberdade de promover e 

expressar uma religião ou crença.300  

Neste norte, a liberdade religiosa goza de tutela formal em quase todos 

os países, no entanto, se verifica que em muitos Estados há “aceitação pública teórica 

para não incorrer na reprovação internacional nacional, mas recusa prática neste 

campo, dentro das fronteiras. É possível encontrar mais de 40 países nestas 

condições”.301 

Em que pese o direito de se adotar qualquer religião ou crença seja 

absoluto, Malcom Evans302 destaca que o direito de manifestar tal religião ou crença 

pode ser restringido com a finalidade de proteger os direitos e liberdades de outros, 

devendo sempre ser levada em consideração a proporcionalidade do objetivo a ser 
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alcançado. Este é, portanto, um dos principais campos de debates com relação à 

proteção deste direito e essencial para a consecução do escopo do presente trabalho.  

2.4.3 O Pacto Internacional Direitos Civis Políticos 

A partir da adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a 

ONU começou a traduzir os princípios deste documento em tratados internacionais 

que protegessem direitos específicos. Tendo em vista se tratar de uma tarefa sem 

precedentes, a “Assembleia Geral decidiu redigir dois Pactos que codificassem as 

duas séries de direitos esboçados na Declaração Universal: os direitos civis e políticos 

e os direitos econômicos, sociais e culturais.”303 

Em 1993, a Organizacao das Nações Unidas emitiu um Comentário 

Geral304 com a finalidade de apresentar uma interpretação do órgão a fim de prover 

orientações acerca de sua implementação. Dado o exposto, as especificidades do art. 

18 do PIDCP serão analisadas sob a perspectiva acrescida pelo Comentário Geral 

número 22, produzido pelo Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas305.  

    Publicado em 30 de julho de 1993, o Comentário buscou interpretar 

as especificidades apresentadas no art. 18 do PIDCP, concernentes à liberdade de 

pensamento, de consciência e religião e compreender quais eram as abrangências e 

os limites deste direito tutelado; entendimento necessário para, posteriormente, 
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analisar como os tribunais internacionais têm entendido o direito à liberdade religiosa 

e as suas intrínsecas relações com o multiculturalismo.306  

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 

entende que os direitos resguardados neste artigo são abrangentes e profundos, no 

sentido de englobar a liberdade de pensamento em todas as questões, sejam elas 

convicções pessoais ou o comprometimento com alguma crença ou religião, seja esta 

manifestada de forma individual ou coletiva. Esta proteção não pode ser objeto de 

derrogação, ou seja, independente da emergência pública que seja instalada em um 

determinado território, a liberdade religiosa em hipótese alguma poderá ser suprimida. 

Conforme foi possível verificar no início deste capítulo, haja vista a 

ampliação na relativização de conceitos que tem ocorrido nos últimos anos, difícil é 

encontrar um parecer unânime a respeito do que signifique crenças, credos ou 

religiões. Para o art. 18, a tutela descrita protege crença teístas e não teístas, bem 

como o direito de não professar crença alguma. O Alto Comissariado ainda esclarece 

que “crença” e “religião” devem ser compreendidos de forma ampla e de forma alguma 

deverá limitar a sua aplicação às religiões tradicionais. 

Nota-se que o Comentário Geral distingue a liberdade de religião da 

liberdade de manifestação ou crença. Neste norte, não é permitida qualquer limitação 

à liberdade de ter ou adotar uma crença ou religião. Tais liberdades são protegidas 

incondicionalmente.  Ademais, “ter ou adotar” uma religião ou crença inclui a liberdade 

de escolher uma opção religiosa e de modificar sua preferência a qualquer tempo, 

bem como o direito de permanecer com sua crença ou religião.307  

Entretanto, apesar de tanto o Pacto Internacional e a Convenção 

Europeia de Direitos humanos considerarem como absoluto e incondicional o direito 
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de ter uma crença ou de alterá-la quando bem entender, sendo impedida a 

interferência do Estado em qualquer opção308, o direito de manifestação de crença ou 

religião não é absoluto.  

Este item é importante transcrever ipsis litteris: 

Artigo 18.3. A liberdade de manifestar a própria religião ou crença 
estará sujeita apenas a limitações previstas em lei e que se façam 
necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a 
moral309 públicas ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. 

Conforme expressado no artigo supracitado, são permitidas restrições à 

liberdade de manifestação de religião ou crença desde que tais limitações estejam 

prescritas em lei e sejam necessárias para a segurança pública, manutenção da 

ordem, saúde e moral da sociedade, bem como para a proteção de direitos e 

liberdades fundamentais das demais pessoas.  

O Alto Comissariado também observa que este texto deve ser 

interpretado de forma estrita, sendo impossibilitada qualquer outra restrição que possa 

cercear os direitos tutelados. Outrossim, as limitações descritas devem ser 

diretamente proporcionais às necessidades específicas as quais elas foram 

predicadas.  

2.4.4 A Convenção Europeia dos Direitos Humanos 

Acoplado ao sistema normativo global dos Direitos Humanos surgiram 

os sistemas regionais de proteção, buscando, a nível regional, a internacionalização 

destes direitos. Tanto o sistema global quanto o regional são baseados nos princípios 

e valores apresentados e resguardados na Declaração Universal, ou seja, sua 

fundamentação está solidificada no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana que 

reconhece a existência de direitos inalienáveis, independente de raça, religião ou 

gênero. Portanto, da mesma forma que a Declaração Universal busca a 

                                            
308 ECRH. European Court of Human Righjts. Council of Europe. Guide to article 9 -Freedom of 

thought, conscience and religion. Disponível em: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_9_ENG.pdf.  

309 O Alto Comissariado também reconhece o fato de que o conceito de moral deriva de tradições 
sociais, filosóficas e religiosas; portanto, as limitações à liberdade de manifestação de religião ou 
crença para o propósito de se proteger uma “moral pública” não devem estar baseados em princípios 
derivados apenas de uma matriz religiosa. 



 
 

 

implementação global de todos os direitos ali tutelados, a Convenção Europeia visa a 

proteção dos direitos em todo o território europeu. 

Muito embora o artigo 9 da Convenção Europeia se preocupe 

particularmente com a liberdade de religião, a proteção alcançada por esta provisão é 

mais ampla do que pode parecer, ela pode ser aplicada a todas as convicções 

pessoais, políticas, filosóficas, morais e também religiosas. É consabido que a 

convenção não tem competência para definir o que é religião, por isso o entendimento 

da Corte é não restritivo, ou seja, não se restringe apenas às manifestações religiosas 

conhecidas. No entanto, o Council of Europe reconhece que todos os casos 

relacionados a este artigo são complicados, principalmente os relacionados às 

minorias religiosas e as novas religiões, também conhecidas como seitas. Perante a 

Convenção, todos gozam de igual proteção. 

Em contrapartida, semelhantemente ao que fora defendido pelo Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos, a Convenção Europeia de Direitos Humanos 

estabelece a possibilidade de existência de algumas restrições ao direito de Liberdde 

Religiosa. De acordo com o Guide to article 9 -Freedom of thought, conscience and 

religion310, 

In a democratic society, in which several religions or branches of the 
same religion coexist within one and the same population, it may be 
necessary to place restrictions on this freedom in order to reconcile the 
interests of the various groups and ensure that everyone’s beliefs are 

respected. 

 

Ao reconhecer as diversas religiões e os possíveis desdobramentos de 

cada uma delas, a Convenção Europeia reconheceu a possibilidade de restrições às 

manifestações religiosas em respeito aos interesses de diversos grupos que possam 

ter por uma religião especifica, seus direitos violados. É importante então, analisar as 

especificidades da Convenção Europeia dos Direitos Humanos referentes à Liberdade 

Religiosa, necessárias para a posterior análise jurisprudencial do Tribunal Europeu 

dos Direitos Humanos.  
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Para os juízes do Tribunal Europeu, a liberdade religiosa é considerada 

um elemento vital para a formação da identidade dos que crêem e fundamental para 

as suas concepções de vida. É notório de que nos últimos dez anos o número de 

casos examinados pelo Tribunal, sob o disposto no artigo 9, tem crescido 

constantemente e, o Council of Europe acredita que este fato pode ser explicado em 

razão do crescente papel que a religião e questões associadas tem tido no sistema 

político-social.311 

Neste passo, Nathan Adams312 observa que a garantia ofertada pelo art. 

9º ajudou a defesa da Liberdade Religiosa da maioria dos europeus, incluindo 

algumas minorias religiosas. Por exemplo, a Noruega eliminou o banimento 

constitucional contra os jesuítas que apresentava em sua legislação, em conformidade 

à Convenção; de forma semelhante a Suíça modificou a sua Constituição a fim de 

permitir que os jesuítas abrissem estabelecimentos educacionais e a Bélgica 

concedeu benefícios de desemprego a um judeu praticante, inicialmente negados por 

ele ter se recusado a aparecer para carimbar seu cartão em um sábado.  

Roger Trigg tem uma compreensão diferente acerca do posicionamento 

do Tribunal Europeu de Direitos Humanos sobre o assunto. O pesquisador asseverou 

que, com o passar dos anos, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa tem 

manifestado uma postura suspeita com relação à religião, e, seguindo a tradição do 

secularismo francês, tem sido tentada a enxergar a religião como uma ameaça à 

liberdade humana, em vez de seu possível fundamento.313 

Ultimamente a religião tem sido vista na Europa como uma ameaça, e 

frequentemente associada à intolerância e dogmatismo, em vez de estar ligada à 

razão. Uma consequência natural deste pensamento é o entendimento de que a 

                                            
311 EUROPE. Research division: overview of the Court’s case-law on freedom of religion Disponível 

em: http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_religion_ENG.pdf. Acesso em: 08 mar. 
2017.   

312 ADAMS IV, Nathan A., A Human Rights Imperative: Extending Religious Liberty Beyond the Border. 
Cornell International Law Jounal. Vol. 33. Disponível em: 
http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1457&context=cilj. Acesso em 16 jul 
2017.  

313 GEORGETOWN UNIVERSITY. Berkeley Center For Religion, Peace and World Affais. Threats to 
Religious Freedom in Europe. Disponível em: https://berkleycenter.georgetown.edu/essays/threats-
to-religious-freedom-in-europe. Acesso em 10 jul 2017.  



 
 

 

religião não pode contribuir para o debate público e racional. Ela deve ser tolerada 

como uma busca individual e privada por aqueles que a praticam, mas, as políticas 

públicas não devem ser baseadas em nenhuma visão religiosa. É nesse espírito que 

as manifestações religiosas são muitas vezes proibidas. Segundo Trigg, parece que 

“nós precisamos ser livres da religião, e não de liberdade para a religião”.314  

Ao levar em consideração uma decisão proferida pelo magistrado John 

Laws, na Corte de Apelação inglesa, no qual o Lord Justice afirmou que proteger uma 

opinião ou decisão fundamentada em preceitos religiosos é algo “irrational, as 

preferring the subjective over the objective, but it is also divisive, capricious and 

arbitrary”, Trigg afirmou que ao buscar separar a fé religiosa de qualquer reivindicação 

de racionalidade o resultado será a rejeição de séculos de pensamento teológico e 

filosófico. Ademais, afirmou que o Justice Laws seguiu a moderna tendência de 

enxergar a razão e religião como opostos fundamentais e que, a consequência 

inevitável deste posicionamento é vislumbrar a religião como um potencial perigo à 

sociedade.315 

2.4.5 A Convenção Americana sobre Direitos Humanos  

Com a sistematização regional dos direitos humanos na Europa, através 

da celebração da Convenção Europeia de Direitos Humanos (1953), foi adotado 

também no continente americano esta tendência, tendo sido aprovada em 22 de 

novembro de 1969 a Convenção Americana de Direitos Humanos. 

Conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção 

Americana de Direitos Humanos, adotada no âmbito da Organização dos Estados 

Americanos, em 22 de novembro de 1969, entrou em vigor internacional em 18 de 

julho de 1978, na forma do segundo parágrafo de seu art. 74.  
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Consoante o Comentário sobre a Convención Americana sobre 

Derechos Humanos316, a Liberdade Religiosa 

es la libertad de profesar o no profesar una religión, entendida ésta 
como la relación del hombre con lo divino (no necesariamente con un 
dios personal, sino con lo divino que es una relación con la 
trascendencia) de la cual se desprenden determinadas convicciones 
éticas, opiniones, creencias y observancias religiosas las cuales se 
exteriorizan positivamente a través de la libre manifestación individual 
o colectiva, pública o privada, a través de diversas concreciones 
particulares. El bien protegido de dicha libertad no es precisamente la 
religión sino la libertad humana ejercida en sentido religioso, la cual 
merece protección y promoción para su pleno goce y ejercicio. 

 

Tendo em vista boa parte do território da América Latina professar o 

Catolicismo como religião predominante, é perceptível uma influência dos 

instrumentos legais utilizados pela Santa Sé como fundamentação para assuntos 

relacionados à temática. Entretanto, em conformidade ao que já foi explanado durante 

o Comentário Geral número 22, desde que sejam respeitadas as minorias, não será 

ocasionada a esta religião a diminuição do desfrute de nenhuma das normas tuteladas 

pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Consequentemente, tais 

embasamentos podem continuar a serem utilizados. 

A Convenção Americana é o instrumento que expressa direta e 

especificamente a proteção à liberdade religiosa em território americano. No entanto, 

o sistema interamericano mostra uma evidente carência nos casos relativos à 

proteção da liberdade religiosa, tanto que no âmbito da jurisprudência da Corte 

encontram-se apenas referências indiretas à tutela da liberdade de religião e apenas 

em caráter consultivo. As violações de liberdade religiosa ainda não foram caso de 

apreciação contenciosa da Corte.   

2.5 A ATUAL SITUAÇÃO DA LIBERDADE RELIGIOSA NO MUNDO 

A liberdade religiosa é um direito fundamental resguardado não apenas 

pelas convenções, tratados e pactos acima já demonstrados, mas também tutelado 
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por um grande número de textos nacionais e internacionais. Entretanto, como é 

consabido, o fato de um direito estar devidamente positivado em qualquer fonte 

normativa não é sinal de devida implementação.  

O propósito da “primeira liberdade” ter sido uma das palavras-chave 

principais desta pesquisa, além de estar relacionada à natural busca do ser humano 

pelo transcendente, por respostas que perpassem à imanência; encontra 

plausibilidade na incontestável influência que as religiões promovem sobre os 

indivíduos, sua moral, suas culturas e sociedades.  

Para o Institute for Faith, Work and Economics317, o exercício do direito 

à liberdade religiosa carrega consigo importantes impactos para a construção da 

sociedade. De acordo com o Instituto, a liberdade de manifestação religiosa cria 

espaços para elaboração de normas e valores que fundamentam as sociedades. 

Dentro desta ótica, o Professor da Universidade de Georgetown, Brian J. Grim318, 

afirma que a liberdade religiosa pode ser um recurso não reconhecido para a 

recuperação e o crescimento da economia, sendo um dos três fatores significativos 

associados ao crescimento econômico global319. George Washington tinha um 

posicionamento semelhante, e na carta aberta em que o então Presidente escrevera 

ao povo norte americano destacou: “[...] of all the dispositions and habits which lead 

to political prosperity, religion and morality are indisputable supports.320 

A liberdade religiosa também contribui para a defesa de outras 

liberdades civis. John Witherspoon321 certa vez afirmou: “there is not a single instance 

in history in which civil liberty was lost, and religious liberty preserved entire. If therefore 
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we yield up our temporal property, we at the same time deliver the conscience into 

bondage.” Isso significa que a liberdade religiosa está intrinsicamente ligada à 

proteção de outras liberdades fundamentais, e, a respeito do assunto, Tocqueville322 

compreendeu as suas particularidades. Para o jovem francês, na América, “é a religião 

que leva às luzes; é a observância das leis divinas que conduz o homem à liberdade. 

” 

A religião enxerga na liberdade civil um nobre exercício para as 

faculdades do homem, enquanto que a liberdade vê na religião “a companheira de 

suas lutas e de seus triunfos, o berço da sua infância, a fonte divina de seus direitos. 

Ela considera a religião como a salvaguarda dos costumes; os costumes como a 

garantia das leis e penhor de sua própria duração.”323 

O exercício da “primeira liberdade” também sustenta e ajuda a fortalecer 

os laços familiares, conforme foi possível perceber na formação dos Estados Unidos 

da América. Todo o sistema cívico, social e legal criado para direcionar a sociedade 

foi construído sobre fortes estruturas religiosas (cristãs) que eram perpetuadas entre 

os familiares. 

Apesar do breve relato ter exposto alguns dos benefícios que a liberdade 

de manifestação de religião pode gerar em uma sociedade, de acordo com o último 

Relatório Internacional sore Liberdade Religiosa, publicado pelo Departamento de 

Estado dos Estados Unidos324, diversas são as violações deste direito ainda 

praticadas em inúmeros países, principalmente em nações do Oriente Médio e do 

Norte da África, em conformidade com os dados apresentados pelo Pew Reseach 

Group.  

É de conhecimento geral as violações cometidas por grupos como o 

Da’esh e o Boko Haram, que até hoje permanecem no topo da lista dos maiores 

violadores do exercício de liberdade religiosa. O Estado Islâmico (ISIS ou Da’esh) 
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continua perpetrando seus ataques contra os yazidis, xiitas, sunitas, cristãos e outros 

grupos vulneráveis em territórios que por eles são controlados. Tais grupos são 

responsabilizados por atos bárbaros de brutalidade, como assassinatos, torturas, 

escravidão, tráfico, estupro e outros abusos sexuais cometidos contra as minorias 

étnicas e religiosas sob seu controle.325 

Após ter brindado uma aliança com o ISIS, o Boko Haram continuou a 

praticar diversos ataques violentos contra cristãos e muçulmanos que tem se 

posicionados de forma contrária à sua violenta ideologia. Eles conclamam para si a 

responsabilidade por ataques contra igrejas e mesquitas, ataques em que geralmente 

matam os ministros religiosos durante ou depois das celebrações.326 

Todavia, milhares de outras violações que não são noticiadas, 

reportadas ou sequer mencionadas por qualquer veículo de comunicação ocorrem 

todos os dias contra membros e manifestantes das mais diversas religiões.  

O Pew Research Center concluiu em seu último relatório publicado que 

cristãos têm sido perseguidos em mais países do que qualquer outro grupo religioso 

e sofrido repressões em muitos dos países islâmicos do Oriente Médio e do Norte da 

África. Depreendeu-se que cristãos foram perseguidos por governos e grupos sociais 

em 128 (cento e vinte e oito) países no ano de 2015 – somando mais países que 

qualquer outro grupo religioso.327 

É importante destacar que em 2015 o cristianismo contava com 2.3 

bilhões de adeptos, constituindo, desta forma, o maior grupo religioso da atualidade.  

Diante desta perspectiva, é possível constatar que grandes populações de cristãos 

estão presentes em diversas partes do mundo; aproximadamente, dois terços das 

nações existentes apresentam maiorias religiosas cristãs. Em contrapartida, pelo fato 
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de apresentarem uma densa concentração, mas em um número menor de países, 

99% dos judeus e hindus vivem em nações em que os membros dos seus grupos 

sofrem algum tipo de perseguição.328  

Apesar de ser um dos grupos religiosos mais dispersos, 

geograficamente falando, 97% dos muçulmanos viviam em países que ocorria certo 

tipo de perseguição, no ano de 2015, enquanto que, em comparação, 78% dos 

cristãos e 72% dos budistas viviam em lugares com restrições religiosas. 

De acordo com o último relatório sobre restrições globais à religião, 

produzido pelo Pew Research Center, as restrições governamentais sobre a religião 

e as hostilidades sociais cresceram em 2015 pela primeira vez em três anos. A taxa 

de países com níveis “alto” ou “muito altos” de restrições impostas pelo Estado – como 

leis, ações e políticas que restringem as práticas religiosas – subiram de 24% para 

25% em apenas um ano. Da mesma forma, a porcentagem de países com níveis “alto” 

ou “muito altos” de hostilidades sociais – atos de hostilidade cometidos por indivíduos, 

organizações ou grupos sociais também cresceram em 2015 de 23% para 27%. 329 

A título de exemplo, as leis contra a blasfêmia, existentes no 

Paquistão330, prescrevem severas punições para aqueles que não acreditarem no 

Corão e insultarem o Profeta Maomé. Em 2013 foram registrados 39 casos de 

blasfêmia contra 359 pessoas, de acordo com a Comissão de Direitos Humanos do 

Paquistão. Segundo a Comissão Internacional de Liberdade Religiosa dos E.U.A, 

mais de 40 pessoas permanecem à espera do cumprimento da pena de morte pelo 

cometimento do crime de blasfêmia, e muitos deles fazem parte de minorias religiosas.  
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Na Arábia Saudita, fontes locais e a mídia relataram que o poeta 

palestino Ashraf Fayadh foi condenado à morte por apostasia, também no final do ano 

de 2015. Esntretanto a sua pena foi reduzida para quatro anos de detenção e 800 

(oitocentas) chicotadas. Fayadh havia sido inicialmente preso em 2013, após ter 

proferido alguns comentários sobre o islã, e autoridades noticiaram tê-lo açoitado por 

50 vezes. 

Também é importante noticiar que alguns Estados continuam a dificultar 

a regularização de grupos religiosos em seus territórios e os mais afetados são os 

pertencentes a minorias religiosas ou grupos que não são conhecidos como 

tradicionais dentro da nação.  

A legislação de Angola exige que os grupos religiosos se registrem para 

receberem o reconhecimento do Estado. Para isso, é necessário colher pelo menos a 

assinatura de cem mil membros de 12 a 18 províncias diferentes e submeter o pedido 

ao Ministro da Justiça e de Direitos Humanos. Dentro dessas normas, a fé Baha’i e a 

Igreja Messiânica Mundial foram as únicas organizações não cristãs a conseguirem 

este reconhecimento. Nenhum grupo islâmico foi registrado. No Azerbaijão os 

procedimentos também são restritivos.  

Pelo menos 20 pessoas foram executadas no Irã sob a alegação de 

serem “inimigos de deus”, e dentre eles vários curdos sunitas foram assassinados. 

Aproximadamente 380 religiosos permanecem detidos, incluindo 250 sunitas, 82 

baha’is, 26 convertidos ao cristianismo, 16 sufistas não-sunistas, 10 yarsanis, 3 

sunitas convertidos e 2 zoroastrianos. De acordo com os representantes da 

comunidade Baha’i, o governo continua a proibi-los de manter instituições 

administrativas e frequentemente tem embaraçado seu funcionamento e 

desrespeitado os seus direitos de propriedade. Os cristãos, particularmente os 

evangélicos e convertidos, também continuam experenciando desproporcionais níveis 

de prisões, perseguições e vigilâncias. 

Desde o ano de 2013, autoridades da província de Zheijang, na China, 

têm autorizado a demolição de inúmeras igrejas católicas e protestantes e removido 

por volta de 1.500 (mil e quinhentas) cruzes como parte de uma campanha do governo 

que visa atingir “estruturas ilegais”.  



 
 

 

O exercício da liberdade religiosa na Coreia do Norte permanece 

inexistente. A perseguição é constante contra os cristãos, mas membros de religiões 

como o Budismo, Xamanismo e o Cheodonismo também enfrentam discriminação, 

embora de forma mais leniente. O relatório publicado pela CSW331 afirma que os 

cristãos geralmente praticam a sua fé de forma secreta, pois, se descobertos, são 

detidos e geralmente enviados a campos de trabalhos forçados. Nestes campos é 

comum ocorrer assassinatos extrajudiciais, encarceramento arbitrário, perseguição, 

tortura, desaparecimento forçado, estupro, violência sexual e outros atos desumanos. 

Incidentes já documentados relatam cristãos o fato de cristãos terem sido crucificados 

sob chamas, esmagados sob um rolo compressor e pisoteados sobre uma ponte.    

O aumento nas restrições cometidas pelo governo, conforme relatório 

produzido pelo Pew Research Center, estão relacionadas às perseguições cometidas 

pelo governo e a utilização da força contra grupos religiosos. É importante salientar 

que onde há mais liberdade, a exemplo nas Américas, não houve aumento nas 

restrições. Ou seja, as restrições em matéria de liberdade religiosa ocorreram de 

forma mais significativa em países em que as liberdades normalmente são cerceadas, 

no Oriente Médio, Norte da África, Ásia e a região do Pacífico, Áfria sub-Saariana e 

Europa.  

Dos 198 países analisados, 105 (53%) experimentaram restrições 

generalizadas cometidas pelos governos contra grupos religiosos, diferente dos 85 

(43%), número colhido no ano anterior. As restrições limitadas – casos isolados ou em 

que pequenos grupos foram afetados – também cresceram, ocorrendo em 52 países 

(26%) em 2015, diferentemente dos 44 (22%) no ano de 2014. 

É significativo reconhecer que a França, detentora do modelo “laicista de 

combate”, conforme será exposto, foi o único país membro da União Europeia que 

contou com mais de 200 casos de ações governamentais contra grupos religiosos – 

em sua maioria, casos de indivíduos sendo punidos por violarem o banimento da 

cobertura facial em espaços públicos e em prédios do governo da França. Da mesma 

forma, a França também foi o único país sujeito ao tribunal Europeu de Direitos 

                                            
331 CSW. Christian Solidarity Worldwide. Total denial North Korea Report 2016. Disponível em: 

http://www.csw.org.uk/2016/09/22/report/3263/article.htm. Acesso em: 13 jul 2017. 



 
 

 

Humanos com mais de 200 casos de ações cometidas pelo governo contra a 

população no ano de 2014. 

A Comissão de Inquérito da ONU sobre Direitos Humanos relatou a 

proibição de encontros religiosos na Eritreia, bem como o confisco de materiais 

religiosos, prisões, torturas, desaparecimentos e assassinatos entre os anso de 1991 

e 2015. No ano de 2014, o Brunei iniciou a implementação do Código Penal da Charia, 

que expandiu o rol de ofensas religiosas, no qual inclui a proibição de alimentar 

durante o Ramadã, vestimentas com símbolos de cruz e a proximidade de pessoas 

solteiras de sexos diferentes. As fases 2 e 3 estão para serem implementadas neste 

ano de 2017 e incluem punições corporais como amputações, por pena de roubo e 

morte por apedrejamento, por crime de apostasia. 

Incontáveis são as violações cometidas em países como Burma, 

Ucrânia, Bahrain, Hungria, Rússia e também em vários países ocidentais. A Colômbia, 

por exemplo, é um claro exemplo de violação da liberdade religiosa na América Latina. 

Grupos armados ilegais continuam a impor severas restrições às atividades religiosas 

em diversas partes do país, em alguns casos até proibindo-as por completo. Igrejas 

geralmente são alvos de extorsão pelos grupos armados. Finalmente, em algumas 

comunidades indígenas, autoridades tradicionais são responsáveis por fechar prédios 

de religiões não convencionais, na tentativa de forçar os membros destas 

comunidades a voltar para as crenças e práticas religiosas tradicionais e forçar o 

deslocamento daqueles que se recusam a fazê-lo.332 

Infelizmente não são apenas os governos que têm violado este direito. 

O aumento no número de hostilidades cometida pela própria sociedade também 

reflete uma série de fatores, como o crescimento na violência cometida por populares 

em razão de causas religiosas, indivíduos serem violentados e deslocados por causa 

de sua fé e incidentes em que a violência foi utilizada para impor normas religiosas. 

333 
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No entanto, é relevante perceber e ressaltar a importância de algumas 

nações estarem modificando sua postura diante do cometimento de atos tão violentos, 

e é considerável citar o exemplo do Afeganistão. Uma jovem de 27 anos de idade foi 

brutalmente assassinada por populares em Cabul por ter sido levianamente acusada 

de queimar o Corão, ato tipificado como crime de blasfêmia e passível de morte. 

Todavia, o Presidente Ashraf Ghani imediatamente condenou o ataque e ordenou o 

início das investigações. Parlamentares e oficiais do governo participaram do funeral 

de Farkhunda, onde o representante oficial das investigações afirmou diante de toda 

a população a inocência da jovem. Mediante tal ato, os líderes religiosos e até mesmo 

membros do governo que haviam inicialmente aprovado o assassinato foram 

marginalizados e pelo menos um deles, demitido de seu cargo.334 

Em muitas sociedades islâmicas, os adeptos de alguns grupos ainda são 

incitados a cometer atos semelhantes tendo em vista códigos legais penalizarem 

brutalmente a blasfêmia e a apostasia. Conflitos legais que minoram e enfraquecem 

os direitos humanos universalmente reconhecidos. Na Mauritânia, por exemplo, 

Mohamed Cheikh Ould Mkhaitir é um blogger e atualmente um preso político que, 

após ter publicado um artigo criticando certas posturas do Profeta Maomé e o sistema 

de castas adotado no país, foi condenado por apostasia, de acordo com o Código 

Penal nacional335, e sentenciado à morte. O jovem clamou por perdão, e se a Corte 

entender que ele realmente se arrependeu poderá rever a sua pena e reduzir a sua 

sentença a dois anos de prisão e uma pequena multa.336  

Apesar dos incontáveis desafios o Vietnã também tem demonstrado 

alguns avanços, e alguns líderes e grupos religiosos tem afirmado uma gradual 
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expansão em curso da liberdade de religião naquele país. O Quênia também reportou 

uma atitude de alguns muçulmanos digna de nota. Enquanto militantes do Al-Shabaab 

atacaram um ônibus com a intenção de assassinar os cristãos que ali estavam, um 

grupo de muçulmanos escoltaram os passageiros e afirmaram que estavam 

preparados para morrer com seus companheiros cristãos.  

Durante a visita do Papa na República Centro-Africana, ocorrida em 

novembro de 2015, cristãos e muçulmanos marcharam lado a lado e alguns líderes 

religiosos afirmaram que tal visita desmantelou algumas barreiras físicas que 

anteriormente dividiam os bairros dos muçulmanos e cristãos.  

Os Emirados Árabes Unidos autorizaram a abertura da segunda Igreja 

Católica Romana em Abu Dhabi em um vasto bairro industrial da cidade e ainda 

forneceu um terreno para que o primeiro templo Hindu seja construído na capital.  

Diante de arbitrárias violações que continuam ocorrendo e as 

informações que alguns líderes e nações que mudaram de posicionamento e 

passaram a valorizar a Liberdade Religiosa, é pertinente levar em consideração o que 

já foi abordado inicialmente neste mesmo capítulo. É extremamente necessária a 

liberdade de consciência, de crença ou religião, entretanto, as suas manifestações em 

práticas e ações devem cooperar com o bem comum do Estado, semelhantemente ao 

que fora defendido pelo Comentário Geral n. 22, das Nações Unidas e amparado pelo 

Conselho Europeu.  

Neste ponto é importante verificar uma distinção: as diferenciações entre 

liberdade e tolerância, relevantes para a compreensão geral de todo o exposto e uma 

excelente introdução para o capítulo final do presente trabalho. 

 

2.6 LIBERDADE RELIGIOSA E TOLERÂNCIA 

Na Antiguidade, a religião era considerada uma parte da obra pública do 

Estado, uma forma de assegurar o convívio harmonioso tanto com deuses quanto com 

homens. A função da religião era ser o cimento social do Estado, nas palavras de R. 

J.  Rushdoony.  A centralidade no cosmos pertencia não aos deuses, mas ao Estado, 

à ordem divino-humana. Posto que o Estado era a instituição religiosa central, e em 



 
 

 

múltiplos casos a única, ele abrangia o sentido da vida do homem. Em vista disso, ser 

um apátrida era estar separado não apenas da comunidade religiosa, mas da própria 

realidade. Assim, naquela época, a vida do homem era definida pelo Estado, que 

fixava os limites de sua habitação e vida. 337 

É importante evidenciar uma diferença clara entre o cristianismo, o 

paganismo e a separação entre o Estado e a Igreja (religião). Para o cristão não há 

vida fora de Cristo. “Pois nele vivemos, nos movemos e existimos (...)”338, disse Paulo 

aos epicureus e estoicos reunidos no Areópago ateniense. Quando um se manifestava 

de forma semelhante, ele entendia deus como um complexo de diretrizes no ser 

universal que, ao final, se convergia no Estado339.  

Em contrapartida, para o cristão, “Deus não é a enteléquia do ser, mas 

o Criador do universo, estando deste separado.” De acordo com esta cosmovisão, 

Deus transcende a ordem natural, e o homem, criado à sua imagem, jamais deve crer 

que é abrangido pela natureza. Assim, semelhante a crença dos judeus e dos 

muçulmanos, a lei dos cristãos não provém do Estado, e sim da sua divindade. Neste 

caso Deus é o legislador, e não o Estado.340  

Por outro lado, é pertinente evidenciar que o paganismo não era capaz 

de tolerar a liberdade religiosa, pois fazê-lo era solapar seu conceito de Estado e o 

governo civil. Roma, por exemplo, demonstrou uma grande tolerância341 para com 

uma variedade de religiões estrangeiras, mas todas tinham que anuir e reconhecer 

que a prioridade, soberania e jurisdição pertenciam a Roma. Portanto, todas essas 

                                            
337 RUSHDOONY, Rousas John. Cristianismo e Estado. Brasília: Editora Monergismo, 2016.  Edição 

do Kindle. Loc. 2209-2218.  

338 BÍBLIA. Português. Almeida Corrigida e Revisada Fiel. Disponível em: 
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/17. Acesso em: 26 fev. 2017.  

339 RUSHDOONY, Rousas John. Cristianismo e Estado. Brasília: Editora Monergismo, 2016.  Edição 
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340 Deus fornece sua lei ao Estado, à igreja, ao homem, à família, à escola e a toda ordem criada. 
Devido a este fato teológico, a liberdade religiosa era possível em Israel, porém não sob o domínio 
do paganismo. 
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existence. The state reserves the power to license and tolerate one or more religions upon its own 
conditions and subject to state controls, regulation, and supervision.” RUSHDOONY, Rousas John. 
Religious Liberty vs Religious Toleration.  Chalcedon. Disponível em: 
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religiões tornaram-se sub-cultos ao culto de Roma. Foram tolerados e, por 

conseguinte, estabelecidos; ademais, ajudaram a viabilizar o “cimento social” que fora 

tão importante ao império romano. 342 

Desse modo, a supervisão de Roma sobre essas religiões era 

geralmente complacente, visto que, devido à sua subordinação ao poder romano, o 

sucesso de suas ações poderia auxiliar na coesão social tão essencial à Roma; 

postura adotada também por Nabucodonosor (quase quinze séculos antes), ao tempo 

em que o “favorito de Nebo” mantinha sob seu poder diversos povos em condições 

semelhantes. Assim, todas essas religiões, por meio de seu estabelecimento, 

contribuíam ao culto de adoração ao Estado, figurado na pessoa do Imperador. Para 

todos os demais, com exceção dos cristãos, essa disposição das coisas significava 

simplesmente ordem e controle sociais. 343 

Como consequência, os cristãos eram considerados inimigos do Estado 

e da humanidade. Tertuliano, em “Apologia”344, negou que os cristãos eram “os mais 

malévolos dos homens”. Pelo contrário, eram os cidadãos exemplares, um povo que 

intercedia pelo imperador; sujeitos fiéis e honestos345.  

Todavia este argumento não convenceu Roma; para o Império, a 

cidadania exemplar implicava menos em honestidade moral e mais em subserviência 

religiosa ao Império. Ao final da perseguição, com a publicação do Édito de Milão, em 

março de 313 d.C., um grande passo em direção à liberdade foi dado. Outras religiões 

continuariam existindo como antes, sendo toleradas.  A igreja, contudo, deveria ser 

livre.346  
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Crítico à tolerância, Rushdoony347 afirma que as igrejas que eram 

toleradas pelo Estado tornavam-se “parasitas”, pois geralmente dependiam do auxílio 

estatal para cobrar seus dízimos e ofertas. Ela sobrevivia não em razão da fé de seu 

povo, mas por meio dos subsídios do Estado. Como resultado, a igreja servia ao 

Estado, não a Deus ou ao seu povo.  

Passados alguns anos, George Mason ao rascunhar o primeiro esboço 

da Virginia Declaration of Rights, em 1776, utilizou o termo “tolerância religiosa” que 

era compreendido como uma permissão dada pelo Estado para a prática de uma 

religião. James Madison, entretanto, sugeriu que fosse utilizado o termo “liberdade 

religiosa”, ao arguir que tal liberdade era natural e um direito inalienável.348 

O problema da tolerância religiosa residia no entendimento de que aquilo 

que o Estado concedia, poderia tomar de volta, enquanto que a liberdade religiosa era 

dada igualmente a todos os cidadãos e além do alcance dos magistrados civis. Este 

foi um entendimento revolucionário que possibilitou a proteção e a promoção da 

religião na esfera pública. 349 

Dessa forma, o termo “liberdade religiosa” foi adotado por outros Estados 

nos anos seguintes e, posteriormente, foi utilizado na Primeira Emenda da 

Constituição dos Estados Unidos da América, como a pedra angular do Bill of Rights 

americano. 350 

Atualmente, a questão da tolerância tem se tornado um assunto delicado 

e, questioná-lo, muitas vezes pode parecer embaraçoso. Segundo Donald Arthur 

Carson, a tolerância se tornou parte da “estrutura de plausibilidade” ocidental, 

expressão criada pelo sociólogo Peter Berger, que utiliza este termo para se referir às 
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estruturas de pensamento aceitas por uma cultura específica de forma geral e quase 

inquestionável.351 

Atualmente, a compreensão geral acerca do termo tolerância reside não 

mais em aceitar que existam perspectivas diferentes, mas aceitar tais perspectivas. 

Enquanto que antigamente tolerar trazia consigo o entendimento de aguentar, 

suportar ideias alheias, hoje compreende a necessidade de aceitar como verdadeiras 

as mais diversas perspectivas. 

É importante diferenciar que aceitar a existência de uma posição 

antagônica à sua e seu direito de existir é uma coisa, mas, aceitar a posição em si, 

significa que não há oposição alguma contra ela.352 Logo, a nova tolerância sugere 

que aceitar a posição do outro significa crer que tal entendimento seja verdadeiro, ou, 

pelo menos, tão verdadeiro quanto à sua própria. Dessa forma, se há diversas 

“verdades”, o entendimento contemporâneo sobre tolerância defende que não há uma 

perspectiva exclusivamente verdadeira.353 

Se este novo sentido da tolerância for utilizado como um parâmetro para 

as virtudes morais, ou até mesmo para uma análise religiosa, o erro grotesco será a 

intolerância. Neste ponto, a intolerância deixa de ser a recusa em permitir que opiniões 

contrárias sejam manifestadas em público e passa a ser compreendida como qualquer 

questionamento ou contradição da perspectiva de que todas as opiniões são 

igualmente e axiologicamente válidas.354 

A Declaração de Princípios sobre a Tolerância, aprovada pela 

Conferência Geral da UNESCO em 1995, afirma em seu art. 1º que a tolerância 

implica na “rejeição do dogmatismo e do absolutismo”355, descaracterizando qualquer 
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possibilidade de emissão de juízo de valor ou hierarquia de verdades, relativizando as 

verdades e relegando de vez qualquer tentativa de defesa de valores e princípios 

absolutos.  

É importante lembrar, entretanto, que toda antítese religiosa é absoluta. 

“Um ponto de partida verdadeiramente religioso ou reivindica ser absoluto ou 

extingue-se”, defende Dooyeweerd. Ao defender que a religião nunca é meramente 

teórica, pois a teoria é sempre relativa, o politico holandês defendia que a antítese que 

determina o ponto de partida religioso era sempre absoluta.356  

Ao analisar a evolução semântica do conceito, é possível concluir que 

progressivamente a liberdade religiosa tem sido substituída pela tolerância religiosa. 

Tal diferença é bastante importante. 357 Enquanto que historicamente a liberdade 

religiosa significou a liberdade da instituição religiosa perante o controle e jurisdição 

do Estado, a tolerância, além de reivindicar a impossibilidade de existência de 

qualquer absoluto, pressuposto básico de qualquer religião, dá controles ao Estado 

para que este governe e controle a religião, determinando qual tem ou não o direito 

de existir e sobre o que – e como – deve se manifestar. 

É relevante restar claro que é plenamente possível um indivíduo conviver 

com diversidades étnicas e culturais em um pluralismo democrático e agradável e, 

anda assim, considerar muitas diferenças morais e religiosas contra as quais deve ter 

o direito de argumentar contra mesmo enquanto as tolera. 358 

Apesar disso, a cultura da tolerância vigente nos tempos modernos é 

uma cultura em que não se tem um conceito claro do certo e do errado – e, de acordo 

com a Declaração da UNESCO nem é possível ter. Como consequência desta 

transmutação, para J. Daryl Charles359 a “tolerância” torna-se indistinguível de um 

relativismo intolerante.  
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 Carson ainda entende que, enquanto que antigamente as diferenças 

sobre religião e moralidade conviviam e competiam livremente umas com as outras 

nos debates públicos, a compreensão hodierna busca relegar tais questões como se 

fossem de discernimento privado. Desta forma, “o antivalor dessa nova tolerância dilui 

e destrói todos os componentes fortes e inflexíveis da identidade cultural, pois são 

julgados como marcas da intolerância”.360 

Por fim, John Coffey chama a atenção para o que ele denomina como 

“the myth of secular tolerance”, como se a tolerância fluísse naturalmente de um 

indivíduo secular (neutro), enquanto que a intolerância naturalmente acompanha o 

indivíduo religioso. Assim, o mito sugere que o fato de uma pessoa ser ‘secular”, 

garante a ela a imunidade de vilipendiar e perseguir qualquer outra pessoa.361 

Portanto, é possível concluir que o direito à liberdade de religião, além 

de estar relacionado à liberdade de expressão, contém uma característica 

extremamente peculiar à sua natureza: o seu caráter absoluto. Cada religião, em 

conformidade aos preceitos de sua divindade, estabelece princípios e valores que, de 

acordo com a sua própria perspectiva, são verdadeiros, por isso, carecem de tutela 

para o exercício de sua religiosidade. 

Entretanto, o que tem sido percebido é que as diversas tentativas de 

ignorar uma moral objetiva, principalmente defendida pelas religiões monoteístas, tem 

lentamente cerceado a liberdade de manifestação religiosa concretizada por meio da 

liberdade de expressão, sem qualquer prejuízo ao bem comum da sociedade, em 

nome da tolerância.  

Discursos religiosos já estão sendo enquadrados como discurso de ódio, 

posicionamentos religiosos têm sido considerados intolerantes e a defesa de uma 

moral objetiva e absoluta, categorizada como uma ofensa ao Multiculturalismo. 

Entretanto, necessária é a análise do Estado Laico como um facilitador e defensor do 

exercício da Liberdade Religiosa, com o intuito de preludiar o capítulo final da presente 
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pesquisa, trazendo o discurso relativista do Multiculturalismo para o epicentro do 

debate. 

 
 
 
 
 



 

 

Capítulo 3  

                                     O ESTADO LAICO 

  

Politeia é o termo utilizado pelos clássicos ao se referirem ao modelo 

ideal de sociedade. Antes de qualquer outra característica, a sociedade, para ser 

considerada boa,  deveria ser civil ou política, uma sociedade em que o governo dos 

homens, nas palavras de Leo Strauss, deveria se sobrepor à administração das 

coisas.362  

A expressão grega que pode ser compreendida como República, 

também é comumente traduzida por “Constituição”. Todavia, quando tal entendimento 

é aplicado num contexto político, as deduções que envolvem a compreensão de tal 

expressão como um fenômeno jurídico restringem-se apenas à conceituação do termo 

como a lei fundamental de um país, não atentando para a sua caracterização como a 

constituição de um corpo ou alma.363 

A organização da sociedade por meio do Estado, necessária para a 

manutenção da ordem por meio da honra aos que praticam o bem e da punição dos 

que cometem o mal (infringem as normas legais), é compreendida, e apresentada 

nesta pesquisa, como um instrumento a serviço do homem. Jacques Maritain já 

discernia o Estado como uma instituição autorizada a usar do poder e da coação para 

o estabelecimento da justiça364. 

Um dos questionamentos mais relevantes da atualidade é a finalidade 

do Estado. Pode parecer trivial uma Tese de Doutorado apresentar tal dubiedade. 

Entretanto, desde a Idade Média até os dias atuais, busca-se, de forma efetiva, 

alcançar um modelo de Estado que supra os anseios de um povo através de seu 
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propósito. Desde o Estado Liberal, passando pelo Estado Social, até alcançar o 

Estado Democrático de Direito, percebeu-se que, conforme os paradigmas fossem 

sendo substituídos, necessária era a mudança de curso do Estado para melhor 

satisfazer as necessidades da sociedade. 

Há alguns anos o processo de transformação do corpo social e dos fins 

do Estado tem sido marcado pela constante alteração de paradigmas. Para Thomas 

Kuhn, o desenvolvimento de um paradigma está relacionado à compreensão de um 

conjunto de valores construídos e compartilhados pela consciência de uma sociedade, 

levando em conta que tais valores estão contidos num sentido de ideal que a 

sociedade, em função de um todo, acaba por eleger para si365. Quer dizer que, de 

acordo com tal perspectiva, os valores poderiam ser transformados e relativizados em 

conformidade à evolução da sociedade.  

Os movimentos liberais nasceram como resposta repressiva aos 

governos autoritários com o escopo de alcançar uma realidade sem a possibilidade 

da intervenção do Estado até os limites de prejudicar a liberdade de outrem366, 

construindo então a base para o constitucionalismo moderno.  Com o paradigma do 

Estado Liberal367, o Estado de Direito passou a ser considerado “uno de los elementos 

básicos de las concepciones constitucionales liberales”, no entendimento de Gustavo 

Zagrebelsky368. 

                                            
365 KUHN, Thomas Samuel. A estrutura das revoluções científicas. Tradução de Beatriz Vianna 
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detendadores del poder. Desde un punto de vista histórico, por tanto, el constitucionalimo, y en 
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1986. p. 151. Título original: Verfassungslehre. Apud. COSTA, Raúl Ferrero. (Org.). Derecho 
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368 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Tradução de Marina Gascón. 
Madrid: Editorial Trotta. 1995. p. 22. 



 
 

 

Ao rememorar algumas das transformações pelas quais o Estado 

Moderno passou, é possível notar que a alteração de paradigmas estava 

intrinsicamente relacionada à “evolução” das ideias (ideologias), da filosofia (do 

entendimento clássico para o caracterizado como moderno) e da religião (sendo cada 

vez mais impelida à esfera particular), dando início à era dos subjetivismos, 

relativismos e incertezas. 

A tradução de Constituição (ainda no contexto de Politeia), embora 

inexata, é geralmente compreendida como o “modo de vida de uma sociedade”, e a 

ideia que conecta este modo de vida à “forma de governo” que pode ser 

provisoriamente assimilada da seguinte forma: “o caráter ou temperamento de uma 

sociedade depende daquilo que ela considera mais respeitável e mais digno de 

admiração”.369 

Logo, as Constituições são reconhecidas como expressões das 

características culturais, religiosas, valorativas e históricas de um povo. William 

Gladstone, em 1878 descreveu a Constituição norte-americana como "the most 

wonderful work ever struck off at a given time by the brain and purpose of man." Edwin 

Meese complementa a opinião de Gladstone relembrando que a Constituição apenas 

conseguiu delinear a estrutura do governo e das normas por meio dos fundamentos 

alicerçados no credo de liberdade humana proclamados na Declaração de 

Independência. 370 

A primeira constituição promulgada da Idade Moderna foi produzida em 

um período de crise. Alexander Hamilton, nas introduções gerais de “The Federalist 

Papers” constatou 

[...] after an unequivocal experience of the inefficacy of the subsisting 
federal government, you are called upon to deliberate on a new 
Constitution for the United States of America. The subject speaks its 
own importance; comprehending in its consequences nothing less than 
the existence of the UNION, the safety and welfare of the parts of which 
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it is composed, the fate of an empire in many respects the most 
interesting in the world.371 

Um dos principais defensores da Constituição, Hamilton intercedia em 

favor da sua criação para o benefício de toda a nação. John Adams, o segundo 

presidente dos Estados Unidos e colaborador de Thomas Jefferson na elaboração a 

Declaração de Independência reconheceu que a Constituição do seu país havia sido 

produzida para um povo específico e totalmente inadequada para qualquer outro tipo 

de pessoas,372 ao perceber que a Carta Magna recém-promulgada, que norteia e 

direciona aspectos sociais, políticos, jurídicos, educacionais, econômicos e etc.; 

levava em consideração as particularidades do povo que a escreveu.  

Roger Scruton, ao analisar as influências culturais, sugere que a cultura 

tenha uma raiz religiosa e um significado religioso.373 Por conseguinte, as influências 

culturais que moldam a idiossincrasia de um povo é diretamente afetada pelos 

pressupostos religiosos que, consequentemente, norteiam os fenômenos políticos, as 

proposições legislativas e o universo jurídico.  

Para Rousas John Rushdoony374,  

[...] cada Estado ou ordem social é também um sistema religioso. 
Qualquer Estado configura-se como uma ordem legal, e toda ordem 
legal, por sua vez, representa uma moralidade promulgada, que atua 
em favor do cumprimento dessa moralidade. Toda moralidade 
representa uma forma de ordem teológica, isto é, um aspecto e 
expressão de uma religião. A igreja não é, portanto, a única instituição 
religiosa, pois o Estado também o é.  

Ao afirmar que o Estado, ao atuar em cumprimento da moralidade, que 

é a expressão de uma religiosidade, comporta-se como um sistema religioso, o filósofo 

norte-americano já apresenta o seu entendimento de que uma neutralidade absoluta 

que prescinda de qualquer sentimento cosmovisiológico seja uma falácia.  
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Para o autor, o Estado, mais frequentemente que a igreja, tem sido a 

instituição religiosa central da maior parte das civilizações ao longo dos séculos. Ao 

citar o exemplo da guerra entre o Império Romano e a igreja primitiva, que foi uma 

campanha religiosa, um conflito entre dois litigantes que representavam religiões rivais 

e buscavam ordenar a sociedade com base em suas respectivas fés, o autor 

rememora que as reivindicações de cada uma dessas fés eram absolutas, como o são 

todas as reivindicações religiosas.375  

Ao antecipar o que será melhor esmiuçado mais adiante, é possível notar 

que da mesma forma que os puritanos376 sustentavam que a Bíblia era “a verdade 

revelada e a fonte de toda razão e moralidade”, os humanistas hoje acreditam que a 

afirmação da autonomia do homem e de sua mente constituem a fonte de toda razão 

e moralidade verdadeiras. Ou seja, as duas afirmações partem de duas 

pressuposições de fé e o que será brevemente tratado, é a relação que o Estado, 

denominado Laico, deverá ter com tais manifestações de religiosidade. 

Desta forma, o presente capítulo será desenvolvido a partir da 

constatação do fenômeno religioso como aspecto fundamental, imprescindível ao 

corpo político e indissociável tanto da Teoria Política como da Teoria do Estado. 

Assim, as análises realizadas a respeito do Estado Laico e da Liberdade Religiosa, 

que será tratada no capítulo seguinte, desenrolar-se-ão a partir do entendimento da 

importância da importância sobre o bem comum (temporal e espiritual) como a 

finalidade do Estado.  
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3.1 O ESTADO A CONCEPÇÃO DE BEM COMUM 

Buscar identificar a finalidade do Estado é de extrema relevância para 

tratar a respeito do Estado Laico e da Liberdade Religiosa. Com o advento do 

Iluminismo e o intenso processo de secularização sofrido pelo Ocidente, os universos 

metafísicos e religiosos foram deixados de lado e o método científico irrompeu como 

um acurado condutor à verdade.   

Jaques Maritain, ao apontar os erros da democracia burguesia do século 

XIX, reapresentou a importância da religião na vida cívica e propostas de como os 

homens, mesmo possuindo concepções diferentes, em matéria metafisica ou 

religiosa, podem convergir em virtude de uma semelhança analógica de princípios 

práticos na busca pela verdade, pela inteligência, pela dignidade humana, pela 

liberdade,  pelo amor fraterno e pelo valor absoluto do bem moral.377 

Desta forma, as características idealizadas concernentes ao Estado 

Laico apresentam o Estado à serviço do homem, necessário para auxiliá-lo na sua 

indispensável busca pelo bem espiritual enquanto se ocupa em ser um real 

instrumento para o bem comum de todos. John Haldane defende que o Estado existe 

em partes para promover o bem comum, e, fundamentalmente, para proteger os 

interesses dos seus membros de prejuízos que podem ser promovidos pela ação de 

outros.378  

O bem comum, para o filósofo francês, “não é apenas a coleção de 

haveres e serviços públicos que a organização da vida comum pressupõe, a saber: 

uma condição fiscal sadia, uma poderosa força militar, o corpo das leis justas, dos 

bons costumes e das instituições sábias que fornecem à sociedade política a sua 

estrutura, a herança de suas grandes evocações históricas, seus símbolos e suas 

glórias, suas tradições vivas e seus tesouros culturais.”379 
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Maritain380 incluía em sua concepção de bem comum, 

a integração sociológica de toda consciência cívica – virtudes políticas 
e senso da lei e da liberdade – de toda atividade – prosperidade 
material e riqueza espiritual – de toda sabedoria hereditária operando 
de modo inconsciente, da retidão moral, da justiça, da amizade, da 
felicidade, da virtude e do heroísmo nas vidas individuais dos 
membros dos corpos políticos. 

Em vista disso, melhorar as condições da vida humana e alcançar o bem 

comum381 da multidão, de tal modo que cada pessoa, e não somente uma classe 

privilegiada, possa realmente alcançar aquela medida de independência, que é 

própria da vida civilizada382, são subentendidos como o background norteador do 

desenvolvimento dos objetivos específicos concernentes ao Estado Laico e a 

Liberdade Religiosa. 

John Finnis identificou como bem comum os fatores ou um grupo de 

fatores (sejam valores, objetivos concretos ou até mesmo condições para se alcançar 

um valor ou atingir algum objetivo), que, como considerações no raciocínio prático de 

alguém, faria sentido ou daria razão para a colaboração de um indivíduo com outros 

e, da mesma forma, fomentaria a colaboração de outros com esse indivíduo383. 

Finnis também classificou como bem comum bens básicos que deveriam 

alcançar a todos como o conhecimento, os jogos, a experiência estética, a amizade, 

a religião e a liberdade da razoabilidade prática; entendendo cada um destes valores 

como um ‘bem comum’ em si mesmo e bons para qualquer pessoa.384 Do mesmo 

modo, o filósofo australiano deixou claro que as definições de bem comum não 

implicam que os membros de uma comunidade devem compartilhar dos mesmos 

valores e objetivos (ou um grupo de valores e objetivos); mas esclarece que há um 
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conjunto (ou um grupo de conjuntos) de condições necessárias a cada um dos 

membros para possibilitar que estes alcancem os seus próprios objetivos.385 

Elton Somensi de Oliveira386 traduz a compreensão de Finnis387 sobre 

bem comum como sendo:  

um conjunto de condições que tornam aptos os membros de uma 
comunidade a alcançar por si mesmos objetos razoáveis, ou realizar 
razoavelmente por si mesmos o(s) valor(es) pelos quais eles têm 
razão em colaborar uns com os outros (positiva/ou negativamente) em 
uma comunidade. 

Importante e imprescindível para a compreensão do bem comum está o 

direito natural. Para Finnis388, o direito natural é o conjunto de princípios da 

razoabilidade prática que ordena a vida humana e a comunidade humana389, mas não 

é cabível ao Estado a função de promover a realização plena dos seus cidadãos. 

Dessa forma, o Estado não seria a instância responsável por todas as exigências de 

coordenação comunitária em prol da realização humana. Ou seja, Finnis defende a 

existência de aspectos que podem ser bem realizados pelos indivíduos, pelas famílias, 

associações ou quaisquer outras comunidades intermediárias pertencentes à 

comunidade política. 390  

Adepto da teoria do princípio da subsidiariedade, que defende que há 

alguns bens que nunca pertencerão à esfera política mas permanecerão na sempre 

esfera privada, o filósofo acreditava que apenas caberia ao Estado promover os bens 
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interpessoais, podendo intervir de forma coercitiva sempre que pudesse ocorrer 

distúrbios na harmonia comunitária. Denominando tal bem de ‘bem público’, Finnis 

percebe que os bens interpessoais estão intrinsicamente ligados à ideia de justiça. Ou 

seja, o conteúdo do bem comum público seria constituído pela justiça, e o Direito, 

objeto da justiça, seria o meio pelo qual o Estado realizaria a justiça e, 

consequentemente, alcançaria o bem comum.391 

Falar sobre justiça é discutir sobre valores, segundo Leo Strauss. A 

defesa do filósofo alemão pela discussão de valores é justificável em vista da definição 

do conceito de justiça. Enquanto que para o direito positivo não importa que o direito 

seja efetivamente justo, desde que ele manifeste em normas válidas e eficazes, 

Strauss apresenta o direito natural como a teoria que corrobora com a validade de 

uma norma desde que esta seja justa. Para o autor, o ideal de justiça, “o conhecimento 

do que é justo aqui e agora, daquilo que é por natureza intrinsicamente bom [...] não 

pode ser um conhecimento científico”, as leis serão apenas justas desde que estas 

contribuam para o bem comum.392 

Debater sobre direitos naturais atualmente pode trazer uma certa 

inquietação. Apesar de muitos acreditarem ser um anacronismo a discussão sobre o 

assunto, principalmente no ambiente jurídico, tão influenciado pela tradução 

positivista; Strauss393 defende o direito natural como “um padrão de certo e errado 

independente do direito positivo e mais elevado que ele: um padrão por meio do qual 

somos capazes de julgar o direito positivo. ” 

Ao reconhecer o posicionamento antagônico do historicismo para com o 

direito natural, que não reconhece a existência de tal direito em razão da história e a 

antropologia não o reconhecerem (como discernível pela razão humana e 

universalmente reconhecido), Strauss defende que o “consenso de toda a 
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humanidade” não é de forma alguma uma condição necessária para a existência do 

direito natural.394 

Contrário à teoria valorativa do direito defendida pela teoria do direito 

natural, Hans Kelsen afirma que  

não há valores absolutos mas apenas valores relativos, que não existe 
uma Justiça absoluta mas apenas uma Justiça relativa, que os valores 
que nós constituímos através dos nossos atos produtores de normas 
e pomos na base dos nossos juízos de valor não podem apresentar-
se com a pretensão de excluir a possibilidade de valores opostos.395 

Portanto, um dos principais nomes do positivismo jurídico afirma não 

acreditar em uma “moral” absoluta que seja válida em todo o tempo e espaço, ao 

defender que “a validade de uma ordem jurídica positiva seja independente de sua 

concordância ou discordância com qualquer sistema de moral”.396  

A despeito de reconhecer que os valores são influenciados por 

determinadas épocas ou culturas, há a possibilidade de que os mesmos sejam 

universais,397 e justifica Strauss que a falta de consenso unânime a respeito dos 

princípios de justiça pode ser explicada pela corrupção da natureza humana naqueles 

que desconhecem os “verdadeiros princípios.”398  

Ao fundamentar diversas de suas pressuposições na filosofia clássica, 

principalmente nas obras de Platão e Aristóteles, Strauss399 valorizou a concepção 

                                            
394 STRAUSS, Leo. Direito Natural e História. p. 11 

395 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. 3ª ed. São Paulo, 
Martins Fontes, 1999. P. 47-48. 

396 REIS, Patrícia Carvalho. Considerações sobre o Direito Natural na obra de Leo Strauss. Cadernos 
de Ética e Filosofia. Universidade de São Paulo. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/cefp/article/view/55957. Acesso em 05 jul 2017.  p. 36 

397 REIS, Patrícia Carvalho. Considerações sobre o Direito Natural na obra de Leo Strauss. Cadernos 
de Ética e Filosofia. Universidade de São Paulo. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/cefp/article/view/55957. Acesso em 05 jul 2017.  p. 37. 

398 STRAUSS, Leo. Direito Natural e História. p. 118 

399 Diferentemente de Strauss, John Finnis buscou desvincular o direito natural das características 
transcendentais que sempre o acompanharam, dissociando-o de qualquer critério de justificação de 
cunho eminentemente metafísico. O filósofo australiano buscou legitimar o direito natural de acordo 
com os bens humanos, aos quais imputou uma autoevidência que somente poderiam ser alcançados 
por meio de instituições do direito humano e requisitos de razoabilidade prática. PEREIRA, Matheus 
Bevilacqua Campelo. A teoria do direito natural de John Mitchell Finnis. Dissertação. PUC Rio. 2010. 
Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/17122/17122_3.PDF. Acesso em 05 jul 2017. 
P.20. 



 
 

 

ontológica do homem ao reconhecer os seus aspectos imanentes e transcendentes. 

Por certo, tal compreensão pode parecer obsoleta para o mundo hodierno, em vista 

da filosofia moderna buscar não apenas invalidar o caráter transcendente do 

indivíduo, mas do mesmo modo rejeitar a ontologia da filosofia clássica, que 

enxergava o homem também como um ser espiritual.400 

Tendo em vista o propósito desta pesquisa não ser o de apresentar as 

divergências entre o as teorias de direito natural e direito positivo, que há séculos são 

debatidas, é pertinente ressaltar que a concepção de bem comum está relacionada à 

definição de justiça que, de acordo com a teoria do direito natural, é referenciada como 

de vital importância para o homem401. Portanto, neste ponto, o direito natural é 

compreendido como uma das teorias que buscam justificar a necessidade da 

discussão acerca do bem comum, em vista de que as leis apenas serão justas desde 

que cooperem para alcançar tal objetivo como finalidade do Estado.  

É consabido que não há em canto algum do universo cógnito alguma 

forma de Estado ou de organização governamental que tenha sido totalmente aceita 

e bem-sucedida.  Men are different, relembra Russel Kirk402, e é em razão destas 

diferenças de cosmovisões existentes que os indivíduos pensam diferentemente e 

terão naturalmente opções e escolhas muitas vezes divergentes e antagônicas. 

Todavia, é preciso levar em consideração que as instituições políticas 

são apenas uma parte de toda a estrutura da civilização403”, ou seja, são apenas uma 

fração do todo que compõe uma sociedade, também constituída pelos hábitos morais, 

culturais, religiosos; pela ciência, arte e literatura. Os subtópicos apresentados no 

capítulo anterior que apontaram a influência da cosmovisão judaico-cristã no Ocidente 

nas mais diversas áreas da sociedade tiveram por finalidade retratar que um Estado 

é constituído não apenas por normas postas, mas por princípios e valores que 

                                            
400 Para a construção deste entendimento é importante ressaltar a relevância das conversas tidas com 

Semi Chung Azeka, motivadora dos estudos sobre a importância da compreensão da filosofia 
clássica, especialmente da contribuição platônica, para a construção de um conhecimento mais 
abrangente e satisfatório a respeito do assunto.  

401 STRAUSS, Leo. Direito Natural e História. P. 117. 

402 KIRK, Russel. The Best Form of Government. The Russel Kirk Center for Cultural Renew. 
Disponível em: http://www.kirkcenter.org/detail/the-best-form-of-government. Acesso em 04 jul 2017.  

403 KIRK, Russel. The Best Form of Government. The Russel Kirk Center for Cultural Renew. 
Disponível em: http://www.kirkcenter.org/detail/the-best-form-of-government. Acesso em 04 jul 2017. 



 
 

 

representam o seguro alicerce para a positivação das leis que sustentam os direitos e 

as liberdades. 

Leo Strauss, ao contrapor-se ao historicismo e ao positivismo jurídico 

pelo fato destes não atentarem para os aspectos axiológicos e principiológicos, 

afirmou que “se nossos princípios não têm nenhuma outra base além de nossas 

preferências cegas, todas as coisas que um homem tiver ousadia para fazer serão 

permissíveis“404, alertando para os subjetivismos que tais ponderações poderiam 

acarretar. 

Ao considerar as inúmeras dificuldades que diversas nações têm 

encontrado para lidar com as violações das suas normas constitucionais; frutos de 

evoluções históricas, reconhecimento de valores e características peculiares de um 

povo, apenas constata que as evoluções paradigmáticas ocorridas desde o final da 

Idade Média não têm sido suficientes para defrontar tamanhos descumprimentos de 

ordem legislativa, especialmente em nível internacional.  

Portanto, importante é revisitar algumas teorias antigas e consideradas 

defasadas, como a teoria do direito natural e do bem comum e analisá-las como 

propostas factíveis de resolução de conflitos e como possíveis métodos sugestivos 

para casos dificultosos que envolvem não apenas implicações jurídicas, mas também 

políticas, filosóficas e religiosas.  

Seguindo o entendimento de Maritain, o bem comum perpassa a coleção 

de haveres e serviços públicos, virtudes políticas e senso da lei e da Liberdade e 

alcança também a busca espiritual do indivíduo. Então, ao proteger e promover as 

liberdades de pensamento, de consciência e de religião, o Estado consequentemente 

não poderá se opor à qual forma de manifestação de pensamento, de consciência e 

de religião, desde que esta não seja contrária aos interesses do bem comum.  

A partir desta perspectiva, compreende-se que o Estado Laico, ao 

garantir a proteção ao indivíduo para que este manifeste as suas expressões de 

religiosidade, também agirá como um agente cooperador do indivíduo possibilitando 

                                            
404 STRAUSS, Leo. Direito Natural e História. p. 6. 



 
 

 

que ele, de acordo com sua consciência, busque o bem comum espiritual da forma 

que lhe aprouver.  

Neste ponto é pertinente a colaboração de Tomás de Aquino, em razão 

do frade italiano ter complementado a hierarquia social a partir da noção de bem 

comum natural defendida por Aristóteles. Ao levar em consideração a ideia de que os 

seres humanos não seriam apenas seres temporais, pelo fato de se relacionarem com 

o Deus que os criou e redimiu, Tomás de Aquino percebeu ser necessária a adição 

do bem comum sobrenatural em complementação ao bem comum natural, que 

incorporava apenas o bem-estar temporal dos indivíduos.405 

Consequentemente, a liberdade concedida ao indivíduo também se 

estenderia às Igrejas ou instituições religiosas, oportunizando o Estado e a Igreja (ou 

as instituições religiosas) de terem a mesma finalidade: o bem comum. Desta forma, 

o Estado se preocuparia com o bem comum secular, enquanto forneceria as 

liberdades para que a Igreja (ou instituições religiosas) se encarregassem da 

consecução do bem comum espiritual. Assim, o Estado Laico, enquanto se ocupa com 

a promoção do bem comum temporal à sociedade, fornece as condições necessárias 

ao povo para que este busque, dentro da finalidade do bem comum temporal, o 

desenvolvimento do bem comum espiritual. 

Deste modo, o bem comum é compreendido na presente pesquisa como 

uma finalidade necessária do Estado que, dentro da seara do direito natural, é 

analisado como um parâmetro limitador para o exercício da Liberdade Religiosa 

dentro do contexto do Estado Laico para, ao final, verificar a (im)possibilidade de 

subsistência de um Ambiente Multicultural Laico. 

De forma semelhante, é a partir das devidas considerações que a Tese 

avoca o Estado Laico para o epicentro do debate, como o Estado, a serviço do povo 

ao tutelar a liberdade de manifestações religiosas em seu espaço público, desde que 

estas cooperem para o alcance do seu bem comum.   

                                            
405 KOYZIS, David T. Visões e Ilusões Políticas: uma análise e crítica cristã das ideologias 

contemporâneas. Tradução de: Lucas G. Freire. São Paulo: Vida Nova, 2014. 



 
 

 

3.2 ESTADO LAICO: ORIGEM, DESENVOLVIMENTO E O PROCESSO DE 
SECULARIZAÇÃO 

Carl Schmitt inicia o terceiro capítulo da sua obra “Teología Política” 

estabelecendo conexões entre a teoria do Estado e a teologia cristã. De acordo com 

a perspectiva do autor, “todos los conceptos centrales de la moderna teoria del Estado 

son conceptos teológicos secularizados. Lo cual es certo no sólo por razón de su 

evolución histórica, en cuanto fueron transferidos de la teología a la teoria del 

Estado406. 

A origem da separação entre o Estado e igreja é uma história iniciada na 

gênese da Era Cristã, e que perdurou até o final da Idade Média, segundo Richard 

Mohr.407 Em primeiro lugar, pensou-se em dividir os tópicos que tratariam da influência 

da cosmovisão cristã na formação do Estado Laico, a sua origem e o seu 

desenvolvimento. No entanto, durante a coleta de dados ficou verificado que a frase 

pronunciada por Jesus Cristo “dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é 

de Deus” foi predominante na divisão das esferas temporal e espiritual e, por 

conseguinte, desde o início sugeriu a separação entre o Estado e a Igreja. Portanto, 

a formação e desenvolvimento do Estado Laico serão delineados a partir da instrução 

divina, declarada em meio a um debate no início do período imperial. 

 No entendimento de Mangalwadi, Pôncio Pilatos ficou impressionado 

quando Jesus Cristo declarou não ser outro religioso fazedor de mitos e quando 

afirmou que tinha vindo para testemunhar a respeito da verdade. De fato, durante 

séculos ninguém havia invocado a autoridade da verdade408. Até então o Império 

Romano era politeísta e, para fins estratégicos, permitia que nações subjugadas ao 

seu poder mantivessem as suas crenças. Todavia, com o alastramento dos 

                                            
406 SCHMITT, Carl. Teología Política. Tradução de Francisco Javier Conde e Jorge Navarro Pérez. 

Madrid: Trotta, 2009. P. 37 

407 MOHR, Richard. The christian origins of secularism and the rule of law. Disponível em: 
https://www.academia.edu/1549528/2_The_Christian_origins_of_secularism_and_the_rule_of_law. 
Acesso em 18 jun 2017. 

408 Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso 
nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade 
ouve a minha voz. BÍBLIA. Português. Almeida Corrigida e Revisada Fiel. Disponível em: 
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/18. Acesso em: 26 fev. 2017.  



 
 

 

ensinamentos de Cristo, que pregava uma autoridade absoluta, superior até mesmo 

à de César, a visão político-religiosa de Roma começou a mudar. 

 Através de sua mensagem e seus atos, Jesus não apenas alegou que 

conhecia a Deus por ser seu filho unigênito, ele declarou que as suas palavras eram 

as palavras de Deus e que elas representavam a verdade.409 Neste momento, quando 

Cristo desafiou o senhorio de César e o totalitarismo de Roma, foi ameaçado com a 

crucificação. Suas palavras “deem a César o que é de César e a Deus o que é de 

Deus”410 significavam que César não tinha o direito de exigir lealdade naquilo que 

deveria pertencer a Deus.  

O reino espiritual de Cristo e o poder civil são realidades bem distintas411, 

já afirmava João Calvino. Sob a perspectiva da Cosmovisão Cristã, o governo civil foi 

instituído para o benefício do povo, a fim de refrear o mal e promover o bem412, 

devendo haver distinção entre aquilo que é governado pela Igreja e aquilo que está 

sob a autoridade do governo civil413.  

                                            
409 6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim. 

BÍBLIA. Português. Almeida Corrigida e Revisada Fiel. Disponível em: 
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/14. Acesso em: 26 fev. 2017. 

410 Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai pois a César o que é de César, e a Deus o que 
é de Deus. BÍBLIA. Português. Almeida Corrigida e Revisada Fiel. Disponível em: 
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/22/21. Acesso em: 26 fev. 2017.  

411 CALVINO, João. A instituição da religião cristã. São Paulo: UNESO, 2009. P. 876 Apud 
FERREIRA, Franklin. Contra a idolatria do Estado. p. 195 

412 Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores; porque não há potestade que não venha de 
Deus; e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à potestade resiste 
à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os 
magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a 
potestade? Faze o bem, e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se 
fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada; porque é ministro de Deus, e vingador para 
castigar o que faz o mal. Portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, 
mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, 
atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a 
quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Romanos 13:1-7. BÍBLIA. 
Português. Almeida Corrigida e Revisada Fiel. Disponível em: 
https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/13. Acesso em: 26 fev. 2017.  

413 E enviaram-lhe os seus discípulos, com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és 
verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não 
olhas a aparência dos homens.  Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César, ou 
não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-
me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro.  E ele diz-lhes: De quem é esta efígie 
e esta inscrição? 

Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é 
de Deus. Mateus 22:16-21. BÍBLIA. Português. Almeida Corrigida e Revisada Fiel. Disponível em: 



 
 

 

As confissões de fé reformadas414,  a exemplo da Confissão Belga415 e 

da Confissão de Fé de Westminster416, abordaram em seus escritos a importância da 

separação dos poderes temporais e espirituais em território europeu.  

Os documentos alertavam sobre a necessidade de que “o mundo seja 

governado por leis e planos de governo, para restringir os excessos dos homens e 

para que tudo transcorra em boa ordem entre eles”417, bem como reconheciam a 

necessidade do governo em proteger a Igreja e seu ministério, ressaltando a 

separação de poderes (temporal e espiritual) já defendida por Tomás de Aquino 

alguns séculos atrás. As Confissões também atestavam aos magistrados civis o dever 

de proteção dos indivíduos, de modo que a ninguém fosse permitido, sob pretexto de 

                                            
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/22 . Acesso em 26 fev. 2017.  

414 Em seu uso mais comum, o termo confissão de fé “designa as declarações formais da fé cristã 
escrita pelos protestantes desde os primeiros dias da Reforma”. SILVA, Hélio de Oliveira, As 
Confissões de Fé Reformadas. Monergismo. Disponível em: 
http://www.monergismo.com/textos/credos/confissoes-reformadas_helio.pdf. Acesso em 18 jun 2017.  

415 Originária da região sul dos Países Baixos, atualmente Bélgica, a Confissão Belga foi primariamente 
redigida por Guido de Brès, assassinado no ano de 1567. Durante o Século XVI as igrejas da região 
estavam sujeitas às perseguições por parte do governo católico-romano, então, De Brès preparou 
essa Confissão no ano de 1561 para protestar contra essa opressão e provar aos seus perseguidores 
que os adeptos da Fé Reformada não eram rebeldes, como haviam sido acusados, mas cidadãos 
dentro da lei que professavam a autêntica doutrina cristã, segundo as Escrituras.  O artigo 36 da 
Confissão, fundamentado na exposição de Romanos 13 e na falibilidade humana, já compartilhada 
no CAPÍTULO 1, justifica o estabelecimento de reis, governos e oficiais civis em razão da depravação 
humana. “Ele quer que o mundo seja governado por leis e planos de governo, para restringir os 
excessos dos homens e para que tudo transcorra em boa ordem entre eles”, afirma a Confissão, 
alertando que o poder para a restrição dos excessos e proteção dos daqueles que praticam o bem, 
estaria nas mãos das autoridades. Da mesma forma, o documento também afirma que caberia ao 
governo a proteção da Igreja e do seu ministério, ressaltando a separação de poderes já defendida 
por Tomás de Aquino alguns séculos atrás. http://igrejasreformadasdobrasil.org/doutrina/confissao-
belga  

416 A Confissão de Fé de Westminster foi a última das confissões formuladas no período da Reforma. 
Durante os anos de 1643 e 1649, estiveram reunidos em uma das salas da Abadia de Westminster o 
Concílio da Assembleia de Westminster. Convocado pelo Parlamento, como o escopo de forma uma 
nova base doutrinária que serviria para a igreja do Estado. O início do capítulo dedicado à relação 
entre Igreja e Estado, denominado “Do Magistrado Civil” busca deixar claro que aos representantes 
do Estado não cabe a administração da “matéria de fé”, mas a proteção à Igreja sem preferência de 
doutrina a fim de que todos pudessem gozar plena, livre “e indisputada liberdade de cumprir todas as 
partes das suas sagradas funções, sem violência ou perigo.” Ademais, a Confissão caracteriza como 
dever dos magistrados civis a proteção da pessoa e do bom nome de cada um dos seus 
jurisdicionados, de modo que a ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou de incredulidade, 
ofender, perseguir, maltratar ou injuriar qualquer outra pessoa”, como também seria competência do 
Estado providenciar que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas pudessem se reunir 
tranquilamente, sem qualquer perturbação. 

417 CONFISSÃO BELGA. Confissão Belga. Disponível em: 
http://www.monergismo.com/textos/credos/confissao_belga.htm. Acesso em 06 jul 2017..  



 
 

 

religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar qualquer outra 

pessoa.  

Confere-se que desde as fundamentações das manifestações dos 

membros da Igreja, como será visto no capítulo seguinte a partir das declarações de 

Tertuliano, até os documentos contemporâneos à formação do Estado Moderno, é 

perceptível a importância conferida pela Cosmovisão Cristã à separação da esfera 

temporal (secular) e espiritual e ao reconhecimento dos poderes e deveres do Estado 

em servir o povo e promover as liberdades adequadas para que este busque de 

acordo com a sua própria consciência o bem comum espiritual.418  

Durante séculos o discurso religioso dominou todas as esferas da 

sociedade, o poder político e militar, o direito, a ciência, a educação, a cultura, etc., 

eram concebidos e unificados através do discurso teológico-confessional. Jónatas 

Machado atenta para o fato de que “todas as esferas da acção social eram colocadas 

à serviço de um ideal transcendente, facto que garantia a sua legitimidade.” Em suma, 

“a religião funcionava como um poderoso instrumento de coesão social, fornecendo 

aos valores morais um escoramento transcendente e absoluto extremamente útil do 

ponto de vista da sua estabilidade e vinculatividade.”419 

A Teologia era comumente tratada como a “Rainha das Ciências”, 

principalmente no período da Escolástica. As contribuições de Tomás de Aquino, que 

possibilitou a transição do platonismo para uma forma mais sofisticada de filosofia, 

por meio do método escolástico, permitiram a utilização da razão para a formação da 

doutrina cristã, responsável pela difusão do conhecimento por meio das primeiras 

universidades no contexto do Renascimento do século XII. Nas palavras de Charles 

Taylor420, [...] a ordem criada por Deus estava lá para ser vista pela razão. Por meio 

                                            
418 Como já ressaltado, desde o princípio a pesquisa parte do entendimento que o indivíduo, em 

conformidade aos ensinamentos conferidos pelos escritores, filósofos e teólogos da Cristandade, tem 
a total liberdade de buscar o seu bem comum espiritual desde que esta busca e as manifestações de 
sua religiosidade cooperem para o alcance do bem comum temporal. 

419 MACHADO, Jónatas E.  Liberdade Religiosa numa comunidade constitucional inclusiva: dos 
direitos da verdade aos direitos do cidadão. Coimbra: Coimbra Editora, 1996. P. 92-93. 

420 TAYLOR, Charles. Uma Era Secular. Tradução de: Nélio Schneider e Luzia Araújo. São Leopoldo: 
UNISINOS, 2010. P. 270. 



 
 

 

da razão e da disciplina, os seres humanos podiam despertar para o desafio e realiza-

lo”. 

O período da Renascença marcou uma fase de transições na história 

europeia.  Muito embora seus efeitos tenham alcançado a cultura, a sociedade, a 

economia, a política e a religião da época, o Renascimento é caracterizado pela 

descoberta dos ideais humanistas e naturalistas que influenciaram, principalmente, as 

artes, as ciências e a filosofia. Foi neste período também o ápice do processo de 

Secularização, iniciado a partir do século XVI no continente europeu, cuja verificação 

da construção histórica será observada de acordo com a perspectiva do historiador 

português, Fernando Catroga421, e a compreensão filosófica será analisada sob a 

ótica do filósofo canadense, Charles Taylor.422 

Para a correta interpretação histórica acerca da terminologia (processo 

de) Secularização, imperiosa é a compreensão dos termos “clérigos” e “leigos”. No 

entanto, a construção dos significados foi marcada por neologismos milenares, os 

quais evoluíram durante aproximadamente 1.700 anos de história. Tendo em vista a 

finalidade primordial do presente capítulo ser a caracterização do Estado Laico e não 

a conceituação específica dos termos, serão apresentadas as evoluções dos termos 

de forma sintetizada, a fim de, ao final, apresentar a concepção da terminologia a ser 

utilizada na presente pesquisa.  

Com um histórico antiquíssimo, que remonta aos tempos de Homero e 

do Antigo Testamento, o início do estudo das expressões parte do séc. IV. São 

Jerônimo foi um dos primeiros pensadores cristãos (canonizado pelos católicos, 

ortodoxos e anglicanos) a justificar a existência de duos genera christianorum: os 

clérigos e os leigos.  Os clérigos, desde então, viviam longe da agitação das regiões 

profanas e entregavam seu tempo ao serviço divino, despidos de quaisquer bens 

temporais. A existência terrena era vista sob uma ótica negativista e pecaminosa, o 

que justificava a separação do clero (pela ordenação) da massa dos crentes.423  
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Com relação a nomenclatura original, em grego, o termo laós teve uma 

origem militar, que caracterizava a relação pessoal de um grupo de homens com um 

chefe através e um consentimento mútuo, assinalando então, um modo de 

organização típico das antigas sociedades guerreiras. Posteriormente ganhou o 

significado de “povo”, ou “gente do povo”, também sendo restritivo geralmente aos 

homens.424 

Tal acepção não era confundida com o significado de dêmos, conceito 

territorial e político que, segundo Émile Benvenite, apontava tanto para uma porção 

de terra como para o povo que lá vivia, unido por uma condição social e não por 

qualquer elo de parentesco ou afinidade política.  Laós também se distinguia de 

óchlos, caracterizado como “gente”, “massa”, “plebe”, e de ethnos, palavra que fazia 

referência, além dos homens, a animais (diferentemente de dêmos). Logo, ethnos 

carregava o sentido de um grupo composto por humanos estritamente vinculados 

entre si por laços naturais, comuns, também abrangendo vínculos culturais ou 

civilizacionais.425 

Por sua vez, o termo polis era utilizado para expressar uma realidade 

com forte expressão política, ao se referir à comunidade que, de forma organizada, 

vivia unida sob uma constituição civil e jurídica, como cidade-estado. É interessante 

destacar a utilização das expressões por Homero, o qual apresentou que, “antes de 

ser dêmos e de se formar como polis, o ‘povo’ seria laós, base substancial daquelas 

duas outras expressões”. Desta forma, não seria errôneo englobar no “povo”, 

enquanto laós, os seres humanos que vivem em conjunto, num determinado 

momento, independentemente das suas origens, crenças, aspirações.426 

Posteriormente, Iaós deu origem a laikós, de onde surgiu a expressão 

latina laiucus e em português leigo e laico. Laikós, teria aparecido pela primeira vem 

em 96 d.C, em uma carta endereçada ao Papa Clemente, para qualificar um fiel, o 
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distinguindo de um diácono ou até mesmo de um padre (detentores do saber). Com o 

passar do tempo, expressões como “irmão leigo” eram aplicadas como “irmão 

servidor”, a quem eram confiados os trabalhos manuais nos mosteiros, durante a 

Idade Média. 427 

Desta forma, cada vez mais era consolidada a dicotomia existente entre 

os detentores do poder espiritual e o temporal, “num processo em que, no interior da 

Igreja, leigo tendeu a ser equivalente a secular”.428 Após o século XII, “leigo” passou 

a ser utilizado no sentido de “secular” e “ignorante”, enquanto a expressão “laico”, até 

o Século XIII, se manteve restrita a uma pequena esfera de eruditos. Já no Século 

XV, a expressão “leigo” passou a se popularizar, principalmente “quando aplicada aos 

membros de uma sociedade religiosa que não eram padres ou clérigos, não obstante 

todos serem considerados elementos constituintes do povo de Deus”. 429 

 Enquanto a Laicidade foi caracterizada como a “institucionalização da 

diferença entre o espiritual e o temporal, o Estado e a sociedade civil, o indivíduo e o 

cidadão”, os progressistas franceses criaram, a partir da raiz dos antigos termos 

lai/laïe, novos conteúdos e significados.  Desta forma, com o passar do tempo e em 

meio a uma luta político-ideológica travada em meados dos séculos XIX e XX, os 

vocábulos resultantes do neologismo criado, “laicidade” e “laicismo”, passaram a 

oferecer novos conteúdos semânticos.430 

Resumidamente, o que se percebe na evolução semântica dos termos é 

o abandono da religião individual que possibilitou a abertura de um vazio moral e 

axiológico. O ambiente que antigamente era tomado pela religião católica 

(transcendente), passou a ser usufruído por uma “religião laica” ou “cívica”, 

determinada pelo Estado.  
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Bryan Wilson431 descreve que esta alternância de Cosmovisão foi clara. 

Até então, a weltanschaung norteadora do Ocidente (ou da Cristandade), era a 

fundamentada na verdade objetiva estabelecida pelo Criador. No entanto, com o 

avanço do método científico o pragmatismo entrou em cena, deixando de ser verdade 

aquilo que era determinado por Deus e passando a ser considerado verdadeiro 

apenas aquilo que a nova metodologia podia comprovar. Segundo o sociólogo inglês, 

Un aspecto importante de los cambios externos que afectaron al papel 
de religion en la sociedad del siglo XIX fue el desarrollo de una  
Weltanschaung pragmática. La expansion de la ciencia y el hecho de 
que las operaciones científicas ‘se probaban a sí misma’ a los ojos del 
hombre de la calle, condujeron a um nuevo procedimiento 
comprobador, pragmático, de todo sistema ideológico. La ciencia no 
solamente explicaba muchas facetas de la vida y de su entorno 
material de un modo más satisfactorio que la religión, sino que ofrecía 
también la confirmación de sus explicaciones mediante los resultados 
práticos de éstas. 

 

As igrejas passaram a ser retiradas do mundo ocidental, manifestando, 

historicamente, a Secularização, de acordo com o entendimento de Peter Berger.432 

A tentativa de passar a religião apenas para o foro íntimo culminou na insignificância 

do discurso religioso na espera pública. Durante alguns séculos, foi ignorado o fato de 

que as principais religiões monoteístas e suas respectivas cosmovisões, geravam 

implicações para a totalidade da vida de seus adeptos, atingindo suas dimensões 

social, política, jurídica, moral, cultural e econômica.  

Conclui-se então, que o desmerecimento da religião e o entendimento 

que ela poderia ser apenas aplicada à vida particular, ocasionou na análise superficial 

de fenômenos que são, primariamente religiosos, como apenas acontecimentos 

culturais, históricos, sociológicos ou jurídicos. A ideia de uma revelação objetiva 

repassada por um Deus objetivo com implicações para a totalidade da vida, inclusive 

para as dimensões social, política, jurídica, moral, cultural e econômica é algo que 

cristãos e muçulmanos tem em comum e nisso ambos se opõem à postura secularista, 
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que compreende esta postura como uma prova de fanatismo, estreiteza mental, 

irracionalidade e perigo, no entendimento de André Venâncio Braga433. 

Com o avanço do secularismo, cumulado ao projeto de redenção da 

humanidade através da ciência434, o homem entendeu que, por meio do método 

científico, poderia finalmente comprovar o que seria a verdade. Todavia, durante 

séculos o homem nas suas variadas civilizações havia se desenvolvido sobre uma 

Cosmovisão transcendental que encontrava apenas em sua divindade, seja ela Deus, 

Allah. Brahma ou Confúcio, sua última fonte de verdade. Diante disso, e impulsionado 

pela Revolução Francesa435436,  foi proposta a “ a ruptura arbitrária e artificial do elo 

essencial que une toda a atividade com a ordem teonômica”437: o secularismo francês, 

também conhecido como laicismo.  

O processo de secularização, que buscou erradicar qualquer influência 

do transcendente sobre as esferas temporais, empurrou para a vida particular toda e 

qualquer manifestação religiosa com o intuito de ‘secularizar’ as esferas públicas, ou 

seja, eliminar todo e qualquer vestígio de conteúdo religioso da vida pública para 

permitir que as áreas que anteriormente sofriam diretas influências das religiões, 

principalmente do Cristianismo, encontrassem enfim a sua neutralidade. 

Charles Taylor, considerado um dos maiores filósofos vivos da 

atualidade, no entanto, tem um entendimento diferente ao tratar de forma clara a 
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complexidade de se analisar o processo de desenvolvimento do secularismo. Em 

“Uma Era Secular”, considerada a sua magnum opus, o professor busca responder 

“por que era praticamente impossível não acreditar em Deus, digamos, no ano de 

1550, em nossa sociedade ocidental, ao passo que, em 2000, muitos de nós não 

achamos isso apenas fácil, mas até mesmo inescapável?”438 e o que realmente 

significa viver em uma época secular439? 

Para responder a tais questionamentos, o autor desde o início de sua 

obra parte da perspectiva de uma realidade transcendente, e apresenta duas formas 

de compreender a secularidade: a tradicional, que preza pela separação entre a Igreja 

e o Estado (a religião e os espaços públicos) e a que trata do abandono de convicções 

e práticas religiosas. 

O primeiro sentido de secularização está associado à possibilidade que 

surgiu no Ocidente de falar de política sem falar de Deus440 e, portanto, enxergar a 

religião como uma questão privada.441  Esta forma também apresenta a ideia de uma 

sociedade que não é governada por nenhuma "doutrina abrangente", isto é, defende 

que não há explicação alguma do cosmos que seja última e sirva como fonte do certo 

e do errado. Em suma, tal compreensão trata da separação entre a Igreja e o Estado, 

em que os espaços públicos “foram supostamente esvaziados de Deus ou de qualquer 

referência a uma realidade derradeira”.442 
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A segunda forma de interpretação é a retirada da ideia de Deus ou, em 

sentido lato, de religião, não da vida política, mas da esfera privada dos indivíduos. 

Neste sentido, cada vez mais pessoas, num processo que tem início no 

Renascimento, passam a abandonar suas convicções e práticas religiosas, afastando-

se de Deus e não mais frequentando a igreja443. Sob tal perspectiva, é possível 

perceber este tipo de secularismo através do declínio da fé cristã fortalecido pelo 

despertar de outros tipos de crenças, como a crença na ciência e na razão.444 

Após apresentar as duas possibilidades de interpretação do termo, 

Charles Taylor as rejeita pelo fato de ambos os significados se referirem às crenças, 

práticas e instituições.445 Desta forma ele sugere um terceiro sentido de interpretação, 

relacionado ao segundo e não desvinculado do primeiro.446 Ou seja, o termo 

secularização não se refere ao fato de a política ter-se tornado secular, ou a fato dos 

indivíduos terem deixado de frequentar a igreja, mas ao fato de que a crença em Deus 

ocorre agora em condições diferenciadas.447 

Ao passo que o homem se via completamente atado a Deus nas mais 

diversas esferas da sua vida,  ele passou da ideia de um cosmo ordenado, norteador 

de uma norma moral absoluta (jusnaturalista) e que possibilitou a criação de leis 

objetivas a universais, para um mundo “desconstruído” (no entendimento da 

pesquisadora, e não na compreensão do autor em questão),  no qual a humanidade 

percebeu que, por si, não poderia dar sentido pleno a sua existência. 

Entretanto, esta complexa alteração de mentalidade e comportamento 

não foi uma mudança simples, uma passagem de uma teoria incorreta para outra 

correta. As formas como o Ocidente se modificou até chegar na atual crise da 
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modernidade, que rejeita muitos dos seus valores e tradições, é preciso levar em 

consideração a fragilização sofrida pela religião, quando esta fora retirada da esfera 

pública. Taylor afirma que este foi um fato bom, que proporcionou a estabilização de 

uma Ordem Moral Moderna “firmada por diferentes comunidades crentes e não 

crentes, cada uma delas por sua própria razão divergente da dos demais. ”448 

“Agora existem diferentes maneiras de ser cristão ou ateu”, afirmou 

Charles Taylor ao considerar os benefícios da “Era Secular”.  Ao analisar a atual 

situação da humanidade – que, diga-se de passagem, é completamente nova – o 

filósofo percebe que no mundo hodierno,  “há muitas pessoas à procura de algo, seja 

uma concepção ateia ou religiosa”, enquanto também “há também muitas pessoas 

que lamentam a erosão do cristianismo e resistem a seu desaparecimento.” No seu 

entendimento, um dos grandes desafios é compreender os dois lados – de crentes e 

não crentes – e buscar uma maneira em que eles possam conviver.449 

O filósofo expande o leque de possibilidades e diz que o secularismo 

não foi um vilão, mas uma possibilidade de desenvolvimento e evolução da fé que 

hoje, proporciona às novas gerações a diversificação e a pluralidade, em total 

diferença com relação às gerações que os precederam.  O autor ainda afirma que o 

mundo vive em uma cultura secular, mas que é cheia de aberturas, através das quais 

novas possibilidades são acrescentadas permanentemente.450 

O que há atualmente é uma constante mutação de crenças e fés, ora 

filosóficas, ora religiosas, ora científicas mas que, de acordo com esta nova abertura, 

encontram (devem encontrar) possibilidades de se desenvolverem como seres em 

busca de uma realidade transcendente (ou não). 
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No entanto, é importante levar em consideração que, a despeito do 

secularismo ter possibilitado a abertura a diversos tipos de crenças e religiões, que 

hoje em dia são incalculáveis, é o entendimento da presente pesquisa que, qualquer 

que seja a forma de manifestação religiosa existente, esta deve cooperar para o 

alcance do bem comum do Estado.  

Será analisado posteriormente que a neutralidade absoluta é uma falácia 

em vista da impossibilidade do Estado em prescindir de todas as cosmovisões 

filosóficas, religiosas e científicas para a fundamentação de seus princípios valorativos 

e, consequentemente, para a solidificação de suas normas. Todavia, será investigado 

primeiramente o Estado Laico a serviço do bem comum e as diferenciações entre o 

princípio da Laicidade e outras formas de organização do Estado com relação às 

confissões religiosas, a fim de, após constatações, analisar a inviabilidade da 

neutralidade absoluta do próprio Estado. 

3.3 O ESTADO E A SUA RELAÇÃO COM O FENÔMENO RELIGIOSO: ESTADO 
CONFESSIONAL, TEOCRÁTICO E LAICO451 

O fenômeno religioso sempre teve importante projeção política e jurídica, 

tendo influenciado não só a história cultural mas também a história política. É 

perceptível que nenhuma Constituição deixa de o considerar e notórias são as suas 

repercussões no Direito internacional. No entanto, os fenômenos religiosos 

apresentam-se de formas muito diferentes, conforme as épocas e os lugares, e variam 

de acordo com os tipos de Estado e regimes políticos o sentido da sua relevância e o 

teor das relações entre poder público e as confissões religiosas. 452  

A secularização e a laicização foram fenômenos sociais que surgiram 

com a modernidade, a despeito de já serem defendidas pela Cosmovisão Cristã há 

séculos. A modernidade afirmou-se como um projeto civilizacional que se caracterizou 
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pela emancipação e autonomização das diversas esferas da vida social do controle 

da religião. Assim sendo, é possível afirmar que tanto a secularização como a 

laicidade expressam a luta de atores sociais na construção de uma ordem social 

baseada na razão e na ciência e que de forma alguma é legitimada por um poder 

religioso.453 

Sob a égide do Império, o Brasil professava a fé católica apostólica 

romana, tornando-se laico apenas em 1891, com a promulgação da nova Constituição 

Republicana. Ruy Barbosa, com o desejo de romper com a ordem constitucional 

imperial, adotou na nova constituinte o princípio da Laicidade, promovendo a 

igualdade entre todas as religiões. Um pouco antes segunda Constituição brasileira 

ser promulgada,  Marechal Deodoro da Fonseca decretou o Decreto n.º 119-

A/1890454, vigente até os dias de hoje, que proíbe qualquer intervenção ou embaraço 

Estado sobre qualquer igreja ou religião.455  

Sócio de um dos maiores escritórios de advocacia que trabalha com 

Direito Religioso no Brasil, Thiago Rafael Vieira destaca que: 

O Decreto n.º 119-A/1890456 esgrima quaisquer dúvidas quanto ao 
modelo de laicidade adotado pela República Federativa do Brasil, uma 
laicidade neutra garantidora da ordem espiritual objetivada através do 
fenômeno religioso que se manifesta através da fé de cada indivíduo, 
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454 BRASIL. Decreto 119-A/1890. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-
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Art. 2º a todas as confissões religiosas pertence por igual a faculdade de exercerem o seu culto, 
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e, do conjunto de valores que acreditam, muitas das vezes 
agasalhados na forma de uma organização religiosa. 

 

Para o advogado, a liberdade religiosa garantida pelo texto magno só é 

possível visto a neutralidade positiva estatuída no art. 19, I, da vigente Constituição 

da República Federativa do Brasil (e regulamentada pelo Decreto 119-A/1890). De 

outro modo, nas palavras de Vieira, “estaríamos diante de um modelo de laicismo, no 

qual se persegue um ateísmo público, um credo negativo, uma imposição daqueles 

que não creem aos que creem, afrontando a Liberdade Religiosa”.457 No entendimento 

de Jonatas E.M. Machado458, este modelo de Estado seria praticamente ateu, 

“intolerante e hostil a religião”.  

Diante do exposto percebe-se a evolução do Estado brasileiro desde o 

período colonial até o Estado Democrático de Direito, partindo de um Estado 

confessional até o estágio atual: o Estado Laico. 

Em aborde desta evolução, Paulo Roberto Iotti Vecchiatti459 assinala 

que: 

Deve-se ter em mente, contudo, que o Estado Laico não é um Estado 
Ateu, pois este proíbe toda e qualquer crença teísta, exigindo que 
todos sejam descrentes (que não acreditem em nenhuma crença 
teísta), ao passo que aquele permite que as pessoas escolham a 
crença teísta que lhes faça melhor sentido ou então que não adotem 

crença teísta nenhuma, sendo, portanto, descrentes, ateus. 

 Deste modo, a Constituição tutela a liberdade religiosa com o 

objetivo de facilitar que as pessoas possam usufruir de sua fé.460 Pelo fato do Estado 

brasileiro se identificar explicitamente como Laico, grande parte dos estudos em 

território nacional dedicam-se a compreensão da abrangência deste Estado e limita, 

                                            
457 VIEIRA, Thiago Rafael. O Estado Laico Brasileiro. VR Advogados. Disponível em: 
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458 MACHADO, Jónatas E. M. Estado Constitucional e Neutralidade Religiosa: Entre o teísmo e o 
(neo)ateísmo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 22. 

459  VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Tomemos a sério o princípio do Estado laico - Página 2/3. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 13, n. 1830, 5 jul. 2008. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/11457>. 
Acesso em: 13 set. 2014. 
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deste modo, os estudos acerca das características dos Estados Confessional e 

Teocrático à literatura estrangeira. 

Com o propósito de identificar as especificidades de cada modelo de 

Estado, no que se refere ao posicionamento religioso, necessária é a abordagem das 

peculiaridades de cada tipo de Estado a fim de melhor compreender as formas de 

relacionamento entre o Estado e as religiões, suas organizações e manifestações. Isto 

posto, serão analisados os três meios de relação entre o Estado e as confissões 

religiosas estudados pelo Direito Comparado, quais sejam: Estado Laico, Estado 

Confessional e Estado Teocrático. 

José Afonso da Silva461 defende a existência de três grandes sistemas 

de organização estatal quanto ao fenômeno religioso: a confusão, a união e a 

separação, cada qual com gradações. O sistema da separação, proveniente da 

necessidade histórica da separação das coisas do Estado com as da Igreja, 

compreende o sistema laico e seus derivados. Já o sistema da união e da confusão 

são assim descritos pelo constitucionalista: 

Na confusão, o Estado se confunde com determinada religião; é o 
Estado Teocrático, como o Vaticano e os Estados islâmicos. Na 
hipótese da União, verificam-se relações jurídicas entre o Estado e 
determinada Igreja, no concernente à sua organização e 
funcionamento, como, por exemplo, a participação daquele na 
designação dos ministros religiosos e sua remuneração.  

Ou seja, no Estado Teocrático a Religião e o Direito se confundem, razão 

pela qual o sistema em questão é denominado “confusão”, sendo as ações 

governamentais vinculadas à fé e a religião do Estado. Neste modelo, o poder é 

exercido por seus clérigos/religiosos, quer dizer, os seus líderes se confundem, o líder 

religioso é também o líder da nação, a exemplo do que ocorre no Vaticano, Irã, 

Afeganistão, Paquistão, Mauritânia e Arábia Saudita.  

A partir das informações preliminares, os sistemas serão analisados 

individualmente. 
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3.3.1 Estado Confessional  

O Império Brasileiro, na sua Constituição de 1824, confessou em seu 

artigo 5º 462 a religião Católica Apostólica Romana como a religião oficial do Estado, 

permitindo e existência de outras religiões, desde que essas atuassem 

domesticamente e sem forma exterior de templo, o que, na prática, renegava a maioria 

das religiões à clandestinidade. À época, Dom Pedro I era obrigado, sob juramento, a 

manter e proteger a religião católica  e, competia ao Estado, através do Poder 

Executivo, nomear os bispos da Igreja, demonstrando claramente a união do Estado 

com a Igreja.463 

No contexto latino-americano a Argentina é um exemplo de Estado 

Confessional, cuja religião oficial do Estado é o Catolicismo Apostólico Romano464. A 

Dinamarca é um dos exemplos europeus de Estado Confessional465 que professa o 

luteranismo como religião oficial, inclusive o monarca deve obrigatoriamente ser 

membro da Igreja Evangélica Luterana da Dinamarca,466 no entanto garante os 

direitos de Liberdade Religiosa na mesma constituição.467 

O “Canadians for Justice and Peace in the Middle East”468 apresenta o 

Estado confessional como um tipo de “consocialismo”, o qual é apresentado por 

                                            
462 Art. 5º A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Religião do Imperio. Todas as 
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cientistas políticos como um estado que funciona independentemente de suas 

divisões internas. 

Para a CJPME469, “confessionalism is a system of consociational 

government which distributes political and institutional power proportionally among 

religious sub-communities”. Ademais, apresenta alguns exemplos atuais de 

“consociational states” incluindo Bélgica, Suíça, Índia, Espanha, Líbano e Holanda.470 

Assim, o Estado Confessional, segundo Paulo Roberto Iotti Vecchiatti471, 

é aquele que, “embora não se confunda com determinada religião, possui uma religião 

oficial que pode influir nos rumos políticos e jurídicos da nação, além de possuir 

privilégios não concedidos às demais”.  

3.3.2 Estado Teocrático 

Jorge Miranda ao tratar sobre a Teocracia, a insere dentro do sistema 

Confessional, caracterizando-a como um modelo em que há o domínio do poder 

religioso sobre o poder político. Comumente encontrada na Antiguidade oriental, do 

Egito à Pérsia, e, de certa maneira, nas Cidades-Estado gregas, fundadas no culto 

dos mesmos antepassados,472 a Teocracia com o passar do tempo e com o avanço 

do processo de secularização foi perdendo cada vez mais espaço, principalmente no 

Ocidente. 

Há algumas divergências a respeito da nomenclatura a ser adotada para 

a identificação dos países que utilizam os preceitos religiosos como fundamentos para 

suas legislações, principalmente as diversas variações e aplicações do vocábulo 

“teocracia”. Todavia, nos tempos hodiernos, é possível verificar que a maioria dos 

Estados Teocráticos são constitucionalmente vinculados à religião islâmica, a 
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exemplo da Arábia Saudita473, Irã474, Mauritânia475 e Iêmen476, enquanto que o 

Vaticano477 reconhece que o Pontífice é o detentor dos poderes executivo, legislativo 

e judiciário. 

De acordo com o entendimento do Dr. Jorge Miranda, neste tipo de 

Estado não há separação entre a esfera política e a esfera religiosa, sendo identificada 

a comunidade de cidadãos com a comunidade de crentes, com a pretensão de que a 

lei religiosa vigore como lei civil. 478 

3.3.3 Estado Laico 

Dentre as diversas implicações que Laicidade traz para o contexto do 

Estado, dois princípios são fundamentais: o princípio da neutralidade religiosa, que 
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Shari’ah is the source of all legislation. YEMEN. The Constitution of the Republic of Yemen. 
Disponível em: http://www.refworld.org/pdfid/3fc4c1e94.pdf. Acesso em 06 jul 2017.  

477 The Supreme Pontiff, Sovereign of Vatican City State, has the fullness of legislative, executive and 
judicial powers. VATICAN. Fundamental Law of Vatican City State. Disponível em: 
http://www.legislationline.org/download/action/download/id/4295/file/Vatican_Fundamental_law_200
0_en.pdf. Acesso em 06 jul 2017.  
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"os crentes, homens e mulheres, são amigos uns dos outros, rejubilam no Bem e proíbem o Mal" 
(Alcorão, 9:71) (art. 8º). Os princípios islâmicos são limites aos direitos dos cidadãos e critério de 
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estabelece que o Estado não tem uma religião e não deve ser confundido com 

nenhuma delas; e o princípio do pluralismo religioso, que garante a convivência do 

Estado com quaisquer religiões.479 

Desde o princípio é importante salientar que o Estado Laico não pode 

ser confundido com aquele em que a pessoa que professa uma determinada religião 

não possa se manifestar, não possa ter opinião ou não possa desejar ter 

representantes que façam as leis de acordo com os princípios e valores em que 

acredita, atuando em consonância com vontade da maioria, respeitando as 

minorias.480 

A separação do Estado das confissões religiosas não significa o 

desconhecimento da realidade social e cultural religiosa e o abandono das confissões 

religiosas para a esfera privada. De forma semelhante, a existência das confissões e 

das suas atividades não pode ser ignorada ou deixada em segundo plano, não 

impedindo que sejam firmados laços de cooperação entre elas e o Estado nas mais 

diversas esferas.481 

Ives Gandra da Silva Martins sustenta que: 

O certo, todavia, é que se faz necessário, de uma vez por todas, deixar 
claro uma coisa: “Estado laico” não significa que aquele que não 
acredita em Deus tenha direito a impor sua maneira de ser, de opinar 
e de defender a democracia. Não significa, também, que a democracia 
só possa ser constituída por cidadãos agnósticos ou ateus. Não 
podem, ateus e agnósticos, defender a tese de que a verdade está 
com eles e, sempre que qualquer cidadão, que acredita em Deus, se 
manifeste sobre temas essenciais – como por exemplo, direito à vida, 
eutanásia, família etc.- sustentar que sua opinião não deve ser levada 
em conta, porque inspirada por motivos religiosos. Por tal lógica 
conveniente e convivente, e desqualificada opinião de agentes ateus 
e agnósticos, precisamente porque seus argumentos são inspirados 
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em sentimentos “anti-Deus”. Numa democracia, todos têm o direito de 
opinar, os que acreditam em Deus e os que não acreditam.482 

Em um Estado democrático, o Estado Laico é constituído por homens 

eleitos pelo povo os quais representam a vontade da sociedade, bem como o regime 

jurídico e a ordem pública de seu determinado país. Portanto, neste tipo de Estado, é 

a própria sociedade que estabelece as normas e o governo, e não os líderes 

religiosos, os quais deverão respeitar a vontade popular.483 

Logo, nas palavras de Paulo Bessa “o Estado laico pode ser definido 

como a instituição política legitimada pela soberania popular em que o poder e a 

autoridade das instituições do Estado vêm do povo.” Desta feita, tal conceito está 

estritamente ligado à democracia e à tutela dos direitos fundamentais. 

Interessante se faz a fundamentação da Laicidade em dois princípios: o 

primeiro está relacionado à autonomia das comunidades religiosas perante o estado, 

impedindo a interferência do estado em assuntos estritamente religiosos, bem como 

o embaraço de qualquer religião com o Estado; já o segundo princípio está relacionado 

a liberdade de crença. Com efeito, o Estado Laico não é desfavorável a qualquer 

religião, posto que possibilita a convivência de diversos credos em seu território.484 

No mesmo sentido se posiciona Paulo Gustavo Gonet Branco485: 

A laicidade do Estado não significa, por certo, inimizade com a fé. Não 
impede a colaboração com confissões religiosas, para o interesse 
público (CF, art. 19, I). A sistemática constitucional acolhe, mesmo, 
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expressamente, medidas de ação conjunta dos Poderes Públicos com 
denominações religiosas e reconhece como oficiais certos atos 
praticados no âmbito de cultos religiosos, como é o caso da extensão 
de efeitos civis ao casamento religioso. 

Guilherme Bessa Neto afirma descreve que:  

O Estado laico não deve ser entendido como uma instituição 
antirreligiosa ou anticlerical. Na realidade o Estado laico é a primeira 
organização política que garantiu a liberdade religiosa. A liberdade de 
crença, a liberdade de culto e a tolerância religiosa foram aceitas 

graças ao Estado laico e não como oposição a este.486 

Em linhas gerais, Ives Gandra Martins487 afirma que o Estado Laico não 

é ateu ou agnóstico. Ao contrário disso, é um Estado que caracteriza-se pela 

possibilidade de expressão de consciência e crença e que não apresenta vinculação 

com as decisões ou qualquer incidência direta de instituições religiosas. 

De fato, o Estado que possibilita o direito de seus habitantes a 

continuarem a exercer suas crenças independentemente de qualquer influência lhes 

garante o direito de liberdade de religião resguardado pela Declaração Universal de 

Direitos Humanos e, no caso do estado brasileiro, tutela a liberdade religiosa elencada 

no rol de direitos e garantias fundamentais. 

A compreensão das implicações do princípio da Laicidade para a 

presente pesquisa reside na correta interpretação da importância da ação negativa do 

Estado para o exercício da Liberdade Religiosa. Para tanto, é imperioso enfatizar que 

a Laicidade é, sobretudo, um fenômeno político e não um problema religioso, ou seja, 

ela deriva do Estado e não da religião. É o Estado que afirma e, em alguns casos, 

impõe a laicidade488, muito embora algumas religiões também a defendam.   
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Ao tratar sobre o assunto, uma das maiores dificuldades está 

relacionada às barreiras linguísticas489, que impedem ou dificultam a análise de 

problemas comuns e suas possíveis soluções. O termo “Laicidade” é um exemplo 

clássico de uma palavra de origem latina que não existe na língua inglesa, o que 

inicialmente já complica a precisa compreensão do termo. 

Todavia, é possível considerar a “Laicidade” quase equivalente à 

“secularism,” mas secularismo, no entendimento de Rafael Palomino, não estaria 

relacionado exatamente ao princípio da Laicidade, mas ao Laicismo como uma 

escolha ideológica. A expressão francesa “laïcité” também não contém uma definição, 

e quando traduzida para o inglês, faz menção ao sistema francês de relação entre o 

Estado e as religiões. Por outro lado, o vocábulo “neutrality” é um termo utilizado pelos 

ingleses com o intuito de identificar o princípio da laicidade.490 

Percebe-se então que há diversas formas se aproximar do conceito de 

Laicidade, sendo que alguns casos a expressão é equivalente ao secularismo, termo 

de cunho mais ideológico do que jurídico. Em outros, a Laicidade é compreendida com 

um “não-confessionalismo”, no sentido de se referir a um Estado que não apresenta 

religião alguma sob sua proteção. 491 

Com o impacto das tentativas da II República Francesa em aprovar um 

projeto de lei que previa a Laicidade e gratuidade do ensino, em oposição à Lei 

Falloux, a Laicidade entrou em cena de vez, chancelando a nova utilização do 

conceito. Victor Hugo e Edgar Quinet, contemporâneos aos protestos em favor da 

Laicidade do ensino, se manifestaram abertamente em favor da separação.492 O poeta 

francês proferiu, na Câmara dos Deputados, um discurso claramente favorável à 
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intervenção do Estado em busca do que ele mesmo declarou como a “liberdade da 

educação”.493  

Em suas palavras: “[...] de la situation actuelle je veux, je le déclare, la 

liberté de l'enseignement ; mais je veux la surveillance de l'État, et comme je veux 

cette surveillance effective, je veux l'État laïque, purement laïque, exclusivement 

laïque.” E ainda fez questão de ratificar seu posicionamento:  “L'honorable M. Guizot 

l'a dit avant moi, en matière d'enseignement, l'État n'est pas et, ne peut pas être autre 

chose que laïque.”494 De forma semelhante, Quinet defendeu a completa separação 

entre o ensino laïque e o ensino de um dogma particular, em objeção à continuidade 

da Lei Falloux.   

Diante de diversas possibilidades de conceituação, é razoável concluir 

que não há um conceito válido universalmente para a palavra “Laicidade”, portanto, 

as consequências de suas definições dependerão da força política atuante no 

momento. 495 

Roberto J. Blancarte496 corrobora com as dificuldades de se encontrar 

uma definição unânime para o termo em estudo. Entretanto, o sociólogo mexicano 

compreende a palavra como: 

[…] un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas 
estan legitimadas principalmente por la soberania popular, y no por 
elementos religiosos. Por eso, el Estado laico surge realmente cuando 
el origen de esta soberania ya no es sagrada sino popular.  

Diante do breve exposto, é possível concluir as divergências conceituais 

existentes entre Laicidade e Laicismo. No entanto, conforme bem destacou o 
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Professor Ranquetat Jr.497 “é mister frisar que a laicização assim como a secularização 

são processos sociais que não podem ser generalizados e universalizados, devendo 

ser contextualizados historicamente e socialmente”. Eles não ocorrem de forma 

idêntica e homogênea nos diversos países. Assim como os indivíduos interpretam a 

realidade de forma única e específica, fundamentado em suas Cosmovisões, cada 

país possui um conjunto de características e circunstâncias sociais e culturais que 

possibilita a existência de formas variadas e peculiares de Laicidade e Secularização.  

Levando em consideração as ressalvas apontadas no parágrafo 

supracitado, acerca das especificidades da implantação dos conceitos Laicismo e 

Laicidade em cada nação, é relevante a compreensão da existência de um Estado 

Laico brasileiro, um Estado Laico norte-americano e até um Estado Laico italiano, 

levando em consideração as especificidades nacionais.  

A  atual Desembargadora do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 

Maria Lúcia Lencastre Ursaia, em 2009 Juíza da 3ª Vara Cível Federal de São Paulo, 

indeferiu, naquele mesmo ano, a medida liminar pleiteada em Ação Civil Pública, 

movida pelo Ministério Público, de que fossem retirados todos símbolos religiosos 

(crucifixos, imagens, etc.) ostentados nos órgãos públicos da União no Estado de São 

Paulo. De acordo com o entendimento da Magistrada498, 

[...] o Estado laico não deve ser entendido como uma instituição 
antirreligiosa ou anticlerical. Na realidade o Estado laico é a primeira 
organização política que garantiu a liberdade religiosa. A liberdade de 
crença, a liberdade de culto e a tolerância religiosa foram aceitas 
graças ao Estado laico e não como oposição a este. O Estado laico 
pode ser definido como a instituição política legitimada pela soberania 
popular em que o poder e a autoridade das instituições do Estado vêm 
do povo. Tal conceito está intimamente ligado à democracia e ao 
respeito dos direitos fundamentais.  

Paulo Gustavo Gonet Branco499 corrobora com tal entendimento ao 

destacar que um Estado Laico não é inimigo da fé. Pelo contrário, o Estado Laico deve 
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permitir as diversas manifestações religiosas com a finalidade de possibilitar aos 

habitantes de um determinado território a busca individual pelo bem comum espiritual. 

No entanto, tais manifestações deverão respeitar as normas de direitos humanos e 

fundamentais e perseguir o bem comum, que resgata no Direito Natural a sua 

inspiração.  

Todavia, conforme antecipado anteriormente, há diversas 

compreensões acerca da expressão “Laicidade” e uma das principais controvérsias 

versa sobre um modelo de relação “Estado-Igreja” conhecido como Laicismo, 

originado na França. Importante para apresentar as diferenciações entre o modelo 

cooperativo e o combatente às manifestações religiosas, necessário é o adequado 

entendimento sobre o assunto para assimilar, de forma correta, o papel do Estado 

Laico na consecução da Liberdade Religiosa. 

3.3.4 O Estado Laico francês 

A existência de um modelo específico de relação do Estado com a 

religião proveniente do modelo francês, conhecido como Laicismo, é um ponto de 

divergência para alguns doutrinadores. Para o versado constitucionalista português, 

Jorge Miranda500, a diferenciação é clara e evidente. Segundo o professor, enquanto 

a Laicidade significa a “não assunção de tarefas religiosas pelo Estado e neutralidade, 

sem impedir o reconhecimento do papel da religião e dos diversos cultos”, o Laicismo 

representa a “desconfiança ou repúdio da religião como expressão comunitária e, 

porque imbuído de pressupostos filosóficos ou ideológicos (o positivismo, o 

cientificismo, o livre pensamento ou outros), acaba por pôr em causa o próprio 

princípio da laicidade.”  

Friedrich von Hayek destacou o desvio da linguagem naquilo em que ele 

se referia como “weasel words”501, e notou a possibilidade de esvaziar as palavras de 

seus conteúdos ou desnudá-las de seus significados a fim de que apenas o signifier 
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permaneça. Foi o que ocorreu com a expressão laicidade. Na França, por exemplo, 

ocorreram diversas tentativas de esclarecer a definição do termo, resultando no uso 

“laïcité du combat” para designar o obsoleto secularismo francês, diferente da 

expressão “laïcité ouverte”, que serviu como base para o modelo adotado pelo 

Canadá.502  

Cientistas sociais franceses como Pierre Bréchon, Gustave Peiser e 

Jean-Paul Willaime, estabeleceram uma distinção entre a laicidade de combate (laïcité 

du combat), agressiva, cuja finalidade é combater a influência da religião e dos 

sacerdotes; e a laicidade de coabitação ou laicidade de tolerância e flexível (laïcité 

ouverte), que permite um maior espaço para o religioso na esfera pública. Na 

“laicidade de combate”, por exemplo, ocorre a “lutter contre l'obscurantisme 

religieux”503 e a religião é excluída do universo escolar.  

César Ranquetat Junior traduz o posicionamento de Bréchon sobre a 

Laicidade agressiva. Para o Professor de Ciência Política da Université Grenoble 

Alpes, o laicismo busca: 

[...] exterminar a religião, fazer desaparecer da vida social e erradicá-
la das consciências individuais. [...] Esta laicidade de combate substitui 
a religião divina por uma religião secular, com os seus grupos de 
pensamento e seus rituais. Certas crenças são enaltecidas: a razão, o 

progresso, o bem da humanidade, a livre discussão. [...] 504 

Para o sociólogo espanhol Millán Arroyo Menéndez 505 o Laicismo pode 

ser caracterizado como: 

beligerante antirreligioso, o cuando menos anticlerical, y acabó 
desarrollando una visión del mundo alternativa, que entró en 
competencia directa con la visión religiosa del mundo. Su máxima 
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expresión histórica fue la ideologia comunista, que impactó sobre todo 
a los territorios donde el comunismo se impuso como forma política. 

Este Laicismo (laïcité du combat), foi vivenciado pelos brasileiros sob a 

égide da Constituição de 1937, outorgada por Getúlio Vargas, onde foi possível 

perceber sérias restrições à liberdade religiosa, inclusive com a perda de direitos 

políticos em caso de escusa de consciência.506 

Desta forma, o Laicismo tem como objetivo a retirada da crença religiosa 

de todo e qualquer espaço público, inclusive das escolas, renegando-a apenas ao 

espaço privado e particular de cada um. O modelo adotado pelo governo francês, bem 

expressado na Carta da Laicidade Francesa (Charte de la laïcité), afixada nas escolas 

francesas em setembro de 2013, demonstrou a exclusão sumária do fenômeno 

religioso no espaço público.507 

12. [...] Nenhum aluno pode invocar uma convicção religiosa ou 
política para contestar a um professor o direito de tratar de um assunto 
do programa. [...] 

14. Nos estabelecimentos escolares públicos, as regras de vida dos 
diferentes espaços da Escola, especificadas no regulamento interno, 
respeitam a laicidade. O porte de símbolos ou vestimentas pelas quais 
os alunos manifestem ostensivamente uma pertença religiosa está 
proibida.508 

A obrigatoriedade de fixação da Carta nas escolas públicas de todo o 

território francês ocasionou inúmeras contestações, inclusive do grupo Europe 

Ecologie-Les Verts, que considerou o conteúdo da Carta uma “escolha deliberada do 

Executivo de sistematicamente expulsar o tema da liberdade religiosa”509. Isso porque 

o aluno pode utilizar em sala de aula suas convicções filosóficas, científicas ou de 
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qualquer outra natureza, desde que não seja de matriz religiosa; como se a expulsão 

da religião do sistema escolar fosse possibilitar um ambiente de neutralidade. 

A jornalista Sofia Lorena reuniu alguns estudiosos do assunto para, em 

Lisboa, debaterem a introdução da Carta da Laicidade nas escolas francesas. Sua 

reportagem denominada “A Laicidade ‘à francesa’ não é própria de um Estado laico”, 

relatou o posicionamento de autores que defendem o caráter obsoleto defendido pelo 

governo francês.510  

Para Luís Salgado de Matos, o esquema francês “[...] cria conflitos entre 

a República e a religião e leva a uma crise de identidade que é cada vez mais visível”. 

O autor português ainda afirmou que, no modelo francês, a Laicidade “[...] cria conflitos 

entre a República e a religião e leva a uma crise de identidade que é cada vez mais 

visível”.511 

Os fatos mostram que “houve um despertar maciço de todas as religiões 

nos últimos anos, religiões que estão hoje na espera pública e não contidas na esfera 

privada”, destacou Dominique Rousseau. O constitucionalista francês ainda defende 

que isso “é fruto de algo que a laicidade quis ignorar, o facto de a sociedade precisar 

de uma transcendência para existir, de uma crença, que pode ser uma religião, a 

nação, a classe operária”. Foi a religião e isso produziu “um fosso entre este novo 

despertar e o Estado de direito”.512 

O francês Jacques Maritain, décadas antes da publicação desta Carta já 

se posicionava contra o modelo adotado pela sua própria pátria: “Não 

compreendemos como se pode admitir que Deus tenha menos direito de ocupar um 

lugar na escola, do que os elétrons ou então Bertrand Russell”.513 Desta forma, para 
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a laïcité du combat a religião não contribui para o alcance do bem comum (na ordem 

espiritual) da mesma forma que o Estado deve persegui-lo (na ordem temporal), na 

verdade a religião lhe é inútil, relegada apenas a privacidade de cada um. 

É compreensível que haja diversos posicionamentos acerca do modelo 

francês de tratamento para com as religiões, como o posicionamento dos que 

acreditam que tal postura é fiel ao princípio da Laicidade e que a retirada ou a exclusão 

de toda manifestação religiosa de qualquer espaço público efetivamente 

proporcionará a neutralidade. Todavia, não é de se olvidar que o modelo francês é um 

dos mais polêmicos da atualidade, objeto de crítica das mais diversas religiões e, 

também, de pesquisadores franceses. 

De acordo com o entendimento de Oliver Roy514, a França pode ser a 

única democracia que tem lutado contra a religião com a finalidade de impor um 

secularismo imposto pelo Estado. Para o cientista político francês, o modelo de 

laicidade adotado pela França pode ser considerado uma forma ideológica e política 

exacerbada de secularismo ocidental, que tem sido desenvolvida em dois níveis: 

A very strict separation of church and state, against the backdrop of a 
political conflict between the state and the Catholic church that resulted 
in a law regulating very strictly the presence of religion in the public 
sphere (1905). This is what I call legal laïcité; 

An ideological and philosophical interpretation of laïcité that claims to 
provide a value system common to all citizens by expelling religion into 
the private sphere. I call this ideological laicite: today, it leads the 
majority of the secular left to strike an alliance with the Christian right 

against Islam. 

Ao levar em consideração as duas possibilidades apresentada por Roy, 

é possível perceber que em ambos os níveis há regulamentações legais que impedem 

a presença da religião no espaço público. Diferentemente da Laicidade, que permite 

a cooperação entre as confissões religiosas e o Estado, como é o caso do Brasil, é 

perceptível o desinteresse do governo francês em considerar válidas as 

manifestações religiosas, a não ser que elas ocorram na vida privada. 
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O também francês Jean-Louis Schlegel definitivamente reconheceu que 

“a França apresenta um modelo de separação e de Laicidade particularmente radical”, 

ademais, acrescentou que “[...] a Religião não tem nenhuma utilidade social, não traz 

nada à coletividade, é unicamente uma questão privada dos indivíduos”.515  

Na verdade, é possível compreender que o simples fato do Estado 

desejar relegar a religião ao espaço privado já pode ser considerado um combate à 

religião, uma afronta à Liberdade Religiosa, visto que é da essência da fé e da 

religiosidade a expressão e a manifestação dela em todas as etapas e momentos da 

vida da pessoa humana.516  

No entendimento de Jorge Bacelar, apesar deste modelo poder ser 

caracterizado como antirreligioso, com o objetivo precípuo de aniquilar as religiões 

estabelecidas, para o constitucionalista português, é impossível este tipo de modelo 

sobreviver em um Estado Republicano, tendo em vista tal forma de governo pressupor 

um conjunto mínimo de relações com o fenômeno religioso. 517  

Os ideais iluministas apresentaram uma crítica feroz ao teocentrismo 

existente na Idade Média. O Iluminismo tinha como lema a defesa do uso da razão 

para a resolução dos problemas cotidianos em vez da aceitação de ideias místicas ou 

religiosas, que, no ponto de vista do movimento, era um retrocesso para a sociedade. 

É inegável a influência do movimento iluminista para a concretização da Revolução 

Francesa518, todavia, o entendimento de que a provisão de uma sociedade perfeita, 

igualitária, cujos problemas seriam resolvidos apenas com a instalação de políticas 
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públicas imanentes que poderiam ignorar o transcendente não tem se mostrado 

efetivo. 

Desta forma, é compreensível que a postura beligerante perante a 

religião adotada pela França é um uma consequência natural dos anseios da 

Revolução Francesa. Ao deificar a igualdade humana e não atentar para os efeitos da 

“natureza árida e corrompida”, nos dizeres de Edmund Burke, os atos de barbárie 

cometidos em busca da igualdade não podem ser repetidos atualmente na tentativa 

de, novamente, fazer prevalecer a razão sobre os princípios morais fundamentados 

no transcendente. Ao ignorar o estado de natureza do homem, os franceses também 

ignoraram as suas falhas morais e, naturalmente, deixaram de lado as influências que 

os pressupostos religiosos exerciam sobre a conduta humana.  

Tocqueville519 destacou que os filósofos do séc. XVIII explicavam o 

enfraquecimento das crenças de uma maneira bem simples. Para eles, o fervor 

religioso deveria se apagar à medida que a liberdade e as luzes fossem aumentadas. 

Entretanto, o filósofo francês afirmou que não foi isso o que aconteceu. Segundo o 

seu entendimento, 

Há certa população europeia cuja incredulidade só é igualada pelo 
embrutecimento e pela ignorância, ao passo que na América, vê-se 
um dos povos mais livres e mais esclarecidos do mundo realizar com 
ardor todos os deveres extremos da religião. 

Ao chegar na América, o aspecto religioso foi a primeira coisa a chamar 

a atenção do jovem francês. No entanto é inevitável destacar que, enquanto na França 

“o espírito religioso e a liberdade caminhavam quase sempre em sentido contrário”, 

Tocqueville os encontrou na América intimamente unidos, reinando juntos sobre um 

mesmo território.520 

Ora, se um pensador político francês que, ao passar uma temporada em 

solo americano reconheceu a necessidade de os americanos moralizarem a 

democracia com a religião521 e utilizá-la como um indutor de moralidade para o 
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exercício da liberdade522, é natural que as duas nações, que trataram e ainda tratam 

de forma divergente as religiões, expressem sua relação com elas de maneira 

antagônica.  

Se os Estados Unidos foram fundados e alicerçados sobre preceitos 

morais religiosos e a França, com o advento do iluminismo buscou relegar a religião 

apenas para a esfera privada, excluindo-a da esfera pública (o que seria 

completamente inadmissível para o contexto americano analisado por Tocqueville), é 

compreensível que haja diferentes concepções de Laicidade. 

Ao culpar a sociedade por todas as mazelas e colocar as esperanças na 

educação, Rousseau, ao defender a bondade natural do homem ignorou a 

responsabilidade humana. Augusto Comte, ao considerar o conhecimento científico 

como o único verdadeiro, também não considerou os efeitos maculados da natureza 

humana.  

Diferentemente foram os ideais apresentados pelos pais fundadores da 

América e pelos Federalistas, que, a partir de um princípio religioso pautaram a 

construção de suas legislações e continuaram a permitir que tais influências os 

impedissem de desfrutar de forma ousada tudo aquilo que a legislação que prezava 

pela liberdade lhes permitia usufruir.  

Atualmente, diante dos avanços científicos conquistados, prêmios Nobel 

e Pulitzer distribuídos, verifica-se que os problemas da sociedade não estão 

simplesmente na falta de conhecimento, na teoria econômica ou na forma de governo. 

Nunca houve um período na história com mais tecnologia e acesso à educação do 

que os tempos modernos. Apesar das existentes desigualdades sociais, os 

considerados pobres atualmente vivem melhor que os pobres de 50 anos atrás523. 

Monarquias e Repúblicas caíram e reergueram-se, e atualmente é possível citar 

exemplos de ambas as formas de governo que prosperaram e faliram. 
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Os problemas sociais que após anos permaneceram sem solução 

continuam com a mesma origem já aclamada pelos pensadores da Patrística e da 

Escolástica: o problema está no próprio homem e na sua moralidade. Há séculos a 

França tem ignorado os pressupostos religiosos que apresentam fundamentos para a 

moralidade humana, por isso o Laicismo francês pode ser trazido à baila como um 

modelo que, ao ignorar os aspectos religiosos do indivíduo e as suas manifestações, 

também ignorará a primeira liberdade humana: a religiosa. 

A crítica ao modelo francês de tratamento às religiões se dá em vista dos 

atuais conflitos religiosos e culturais existentes hoje em dia que, infelizmente têm 

recebido propostas de soluções jurídico-políticas que sequer mencionam as 

diferenças culturais baseadas em fundamentos religiosos. Rushdoony já apontava 

para o fato de que “quando a religião de um povo muda, inevitavelmente suas leis 

refletem essa mudança, adaptando-se à nova fé e à nova moralidade.” Os Estados, 

ao relegar a religiosidade apenas para a esfera privada em busca de uma 

neutralidade, acabam substituindo uma religião por outra: o cristianismo pelo 

humanismo. 524 

Para corroborar com o entendimento acima demostrado, o Pew 

Research Center, em seu último relatório, apresentou a França como o único país 

membro da União Europeia que contou com mais de 200 casos de ações 

governamentais contra grupos religiosos – em sua maioria, casos de indivíduos sendo 

punidos por violarem o banimento da cobertura facial em espaços públicos e em 

prédios do governo da França. Da mesma forma, o Estado francês também foi o único 

país sujeito ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos com mais de 200 casos de 

ações cometidas pelo governo contra a população no ano de 2014.525 

Portanto, o modelo francês é considerado como incompatível com a 

Liberdade de Religião defendida pela declaração Universal e incapaz de oferecer 
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soluções aos conflitos atuais de ordem religiosa, por ignorar em seu espaço público 

manifestações a ações positivas de religiosidade.  

3.4  INEXISTÊNCIA DE UM ESTADO TOTALMENTE LAICO E O MITO DA 
NEUTRALIDADE ABSOLUTA 

Jónatas E. M. Machado, afirma que a comunidade política é uma 

comunidade cultural, sendo, em alguns casos, a religião um importante elemento da 

cultura constitucional.  Portanto, o princípio da neutralidade ideológica e religiosa do 

Estado é uma dimensão essencial do direito constitucional da religião que merece ser 

abordado, levando em consideração todas as formas de interferência cultural na 

construção do Estado Constitucional. 526 

Os pressupostos materiais e culturais formadores de uma ordem 

constitucional livre e democrática, longe de serem verdades evidentes por si mesmas, 

são indissociáveis da história das ideias religiosas, filosóficas e políticas na Europa, 

num percurso de sedimentação que encontrou na Cristandade, no Renascimento, na 

Reforma, no Iluminismo e no Liberalismo alguns de seus elementos estruturantes 

mais fundamentais.527 

É possível conceber que, a partir de uma perspectiva política, a religião 

pode e deve ser aceita como parte da realidade e da herança cultural de uma 

sociedade ou nação, sendo também parte indispensável do entendimento de bem 

comum. 528 A compreensão da existência de uma reserva de identidade cultural 

reconhece que os valores estruturantes do Estado Constitucional não surgiram de 

qualquer “flutuação quântica” no vácuo, mas resultaram de um processo histórico e 

cultural, “de dimensão civilizacional, em que a crença religiosa e filosófica na 

existência de determinados valores objetivos desempenhou um papel formativo 

indeclinável, numa dialéctica de tese, antítese e síntese.”529 
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Nesse sentido, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos530 , ao levar 

em consideração a influência que o cristianismo exerceu sobre a formação da Itália, 

destacou em uma de suas decisões que em território italiano, a presença dos 

crucifixos nas salas de aula simboliza a origem de diversos valores como tolerância, 

respeito mútuo, valorização da pessoa humana, afirmação de direitos, consideração 

pela liberdade, a autonomia da consciência, a solidariedade humana e a rejeição de 

qualquer forma de discriminação; que caracterizam a civilização italiana.   

Conforme já explicitado no primeiro capítulo, houve inúmeras tentativas 

de erigir uma explicação sólida e coerente de uma moralidade dissociada de qualquer 

base transcendental. Concepções naturalistas, racionalistas, utilitaristas, positivistas, 

entre outras; também foram apresentadas na tentativa de se encontrar razões 

“neutras” que prescindam de qualquer fundamentação religiosa que justifiquem o 

modelo de Estado Constitucional.  

Algumas doutrinas admitem o entendimento de que a neutralidade 

permite alguma identificação simbólica do Estado com as confissões religiosas em 

vista a natural proximidade do ente estatal com a identidade da comunidade, a 

exemplo da exposição dos crucifixos, e da presença de mulheres utilizando o véu em 

locais públicos. 531 Por outro lado, compete ressaltar que não está de todo excluída a 

possibilidade de restrições a símbolos religiosos em nome da neutralidade religiosa 

do Estado. No entendimento de Britton D. Davis, as manifestações religiosas não 

poderão resultar na ofensa à dignidade ou à liberdade de outros; na ameaça à saúde 

ou segurança ou no distúrbio das atividades escolares532 

Assim, diante do rol de ações que não poderão ser admitidas em favor 

da liberdade de religião e expressão, depreende-se que “diferentes correntes 
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religiosas ou ideológicas podem servir melhor ou pior, ou até ameaçar, os valores e 

princípios constitucionais”533. Ou seja, há religiões em que suas consequentes 

manifestações poderão ter suas liberdades cerceadas em prol do bem comum do 

Estado. Todavia, tais impedimentos não representam uma postura antirreligiosa do 

Estado, apenas demonstram que o mesmo optou por resguardar direitos, liberdades 

ou até mesmo seu interesse nacional em face de qualquer manifestação religiosa.  

Isso significa que o Estado deve ser neutro no tocante às distintas visões 

de mundo, não no sentido de que estas são axiologicamente diferentes, mas com 

relação de que é dever do Estado avaliar a todas as cosmovisões, de igual modo, 

“com base nos mesmos valores e princípios constitucionais de dignidade, liberdade, 

igualdade e justiça”. Deve ser fundamentado na maior ou menor proximidade das 

diferentes visões de mundo com os valores e princípios constitucionais “que os 

indivíduos e as confissões religiosas se poderão prevalecer, em maior ou menor 

medida, das garantias de protecção constitucional”.534 

Logo, é dever do Estado diferenciar em caráter protetivo as cosmovisões 

que contribuem ou dificultam para a consecução dos axiomas elementares de sua 

Constituição, favorecendo as que cooperam e obstaculizando as que prejudicam a 

comunidade política no alcance de seus princípios e objetivos fundamentais. Justifica-

se deste modo, a adesão do Estado à determinado valores e à rejeição de outros. 

Por conseguinte, Machado535 é claro ao afirmar que uma “absoluta 

neutralidade ética e religiosa do direito constitucional da religião é manifestamente 

impossível”. Se assim fosse, “qualquer diferenciação entre indivíduos e grupos 

religiosos seria maculada pela inconstitucionalidade”. 

Partindo desta compreensão, o professor da Universidade de Coimbra 

defende o entendimento de que 
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[...] o Estado Constitucional não pode pretender ser eticamente neutro, 
na medida em que os valores da dignidade, igualdade, liberdade, 
responsabilidade, democracia, separação de poderes, verdade, 
racionalidade, justiça e solidariedade são valores positivos, no sentido 
de que supõem uma tomada de posição moral e ética.536 

Isto posto, é legítimo ao Estado apoiar iniciativas, sejam elas religiosas 

ou não, que tenham por finalidade repercutir positivamente no interesse social em 

áreas como a educação, saúde, assistência social, no combate à dependência 

química, à discriminação racial, à violência doméstica, à pobreza, etc., sem considerar 

as motivações que lhes sirvam de base.537  

É interessante citar o exemplo da proposta de legislação 

antiescravagista e abolicionista, recomendada pelos quakers em 1790, diante do 

Primeiro Congresso norte-americano. A proposta recebeu uma forte  oposição por 

parte dos representantes dos Estados do Sul que questionaram a validade da petição 

sob a alegação de que os “escrúpulos religiosos” dos quackers não poderiam 

fundamentar a política legislativa do Congresso. No entendimento de um dos 

congressistas, “If we are to pay attention to the religious scruples of one sect, we are 

equally bound to pay attention to all.”538 

No exemplo citado, uma proposta legislativa que beneficiaria milhares 

em condições de desigualdade foi rejeitada em favor do “princípio da neutralidade” ao 

considerar a máxima “se vale para um, vale para todos”. Os congressistas 

desmereceram a propositura de uma legislação benéfica por questionarem as 

manifestações religiosas dos propositores. Todavia, o conteúdo da proposta que 

corroborava com os escritos preambulares da recém promulgada Constituição norte-

americana foi rejeitado em nome da suposta “igualdade”.  

Jónatas Machado afirma com clareza que 
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O Estado Constitucional é, em si mesmo, uma demonstração viva de 
que é impossível separar, de forma absoluta, as visões de mundo, e 
as pressuposições que elas encerram, dos valores, princípios e regras 
que pretendem reger juridicamente os diferentes aspectos da vida 
individual e social.539 

No sentido de permitir algumas manifestações religiosas simbólicas 

públicas, o Estado pode ser caracterizado como relativamente neutro desde que tais 

manifestações estejam em compasso com a sua identidade cultural, axiologia, ética e 

a moral. Entretanto, o Laicismo que implica em uma neutralidade absoluta proveniente 

das ações legislativas dissociadas de fatores religiosos, filosóficos ou morais é 

incompatível com a própria estrutura do Estado Constitucional construído e alicerçado 

sobre princípios, direitos e deveres objetivos. 

Para Rousas John Rushdoony, “one of the most pernicious and evil 

myths to plague the human race is the myth of neutrality.”540 Segundo o filósofo norte-

americano, filho de imigrantes armênios, não há sentido algum em se defender a 

neutralidade, principalmente do ponto de vista legislativo. Nenhuma lei é neutra, 

defende o também historiador. A lei não é neutra com relação ao roubo, assalto, 

assassinato, estupro ou falso testemunho: ela é enfaticamente contra cada uma 

destas ações. Se qualquer corte ou juiz se manifestar neutro diante de cada um destes 

exemplos, indiscutivelmente estará agindo contrário aos princípios de justiça.541 

Portanto, não há como o Estado agir diante das diversas opções de 

manifestações religiosas (sejam as crenças desenvolvidas no âmbito da filosofia ou 

da religião) sem se posicionar de alguma forma. Se os interesses defendidos pelo 

grupo religioso forem compatíveis com os axiomas do Estado e seus direitos e 

garantias fundamentais, não há qualquer problema em o próprio Estado agir 

favoravelmente em benefício de tal comunidade. Em contrapartida, o Estado não 

deverá ficar indiferente quando organizações religiosas que busquem de alguma 

forma atentar contra o princípio da dignidade humana, combater a defesa de certos 

direitos humanos fundamentais ou conspirar contra a segurança nacional. Neste caso 
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é dever do Estado agir em conformidade aos seus interesses constitucionais e, de 

forma parcial e não neutra, tomar as medidas cabíveis, necessárias e legalmente 

previstas.  

Por fim, é possível concluir que, em vista das influências religiosas e 

culturais, utilizadas como fundamento das mais diversas Constituições de forma 

implícita e de maneira explícita nas Cartas de Estados Teocráticos, não há 

possibilidade alguma de dissociação das normas objetivas de qualquer caráter 

religioso, filosófico e científico que justifique uma justa e absoluta neutralidade. 

 

 
 
 
 



 

 

Capítulo 4  

                               O MULTICULTURALISMO 

O multiculturalismo tem sido assunto corriqueiro nos principais meios de 

comunicação, redes sociais e pautas políticas. Cinco anos após o então Primeiro 

Ministro britânico David Cameron542  ter declarado a falência do projeto multicultural e 

chamado o Reino Unido a fortalecer a sua identidade nacional; os britânicos e 

irlandeses, em um referendo histórico, optaram por abandonar a União Europeia. Um 

dos temas mais polêmicos do debate em questão foi o afamado multiculturalismo.  

Nicolas Sarkozy543, então presidente francês, declarou abertamente o 

fracasso do Multiculturalismo em cúpula da União Europeia. François Hollande544, ao 

final do seu mandato, foi um dos presidentes com o menor número de aprovação de 

toda a história da República Francesa. A reprovação de Hollande e ida de Marine La 

Penn545 ao segundo turno nas eleições presidenciais tem um ponto em comum: o 

debate multicultural. 

Angela Merkel em 2010 já havia se pronunciado acerca do colapso 

multiculturalista e em 2015, após a Alemanha ter sido o país que mais recebeu 

imigrantes provenientes de países fora da União Europeia546, a Chanceler alemã 
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reafirmou que o Multiculturalismo permanece uma falácia, permitindo com que 

pessoas vivam em uma mentira subsistindo em sociedades paralelas.547 

Após a Tese ter compartilhado sobre as inúmeras e diferentes 

Cosmovisões existentes; ressaltado a relevância da Cosmovisão Cristã para a 

formação da sociedade Ocidental e reportado as informações colhidas que buscam 

ratificar os benefícios da liberdade religiosa e do Estado laico, este último capítulo tem 

por finalidade verificar a compatibilidade das categorias previamente ressaltadas com 

o fenômeno do multiculturalismo. 

Segundo Roger Scruton548, os benefícios naturais do ideal de cidadania 

ocidental (os quais pode-se incluir a liberdade religiosa e o Estado laico) têm sido 

ultimamente utilizados 

 [...] para repudiar as pretensões de civilização com o argumento de 
que, em nome do multiculturalismo, devemos marginalizar nossos 
costumes e crenças que herdamos, e até mesmo ‘descartá-los’, para 
nos tornarmos uma sociedade ‘inclusiva’ em que todos os recém-
chegados se sintam em casa, independentemente de qualquer esforço 
de adaptação ao novo ambiente que os cerca.  

Em contrapartida, José Pedro Teixeira Fernandes549 acredita que o 

multiculturalismo age em função de rejeitar “os ideais liberais do tratamento igualitário, 

da imparcialidade e do mérito”, os considerando uma forma de imperialismo cultural 

em defesa da impossibilidade da neutralidade do Estado e da existência de uma 

verdade objetiva transcultural. Para o autor, as políticas multiculturais reclamam “do 

Estado e dos poderes públicos aquilo que considera ser a via mais justa e democrática 

que é a das políticas de identidade e/ou da diferença, que deverão beneficiar todos os 

oprimidos, ou seja, os diversos grupos minoritários existentes na sociedade”. 

Diante da exposição de apenas dois contrapontos acerca da mesma 

teoria, é possível perceber que há inúmeras concepções e manifestações acerca do 
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assunto. Diversos posicionamentos existentes, muitos deles antagônicos e 

divergentes, e a vasta amplitude de fundamentações que podem ser utilizadas em 

desfavor ou a favor das políticas multiculturais, são encontrados nas mais variadas 

áreas de conhecimento.  

Buscou-se, em alguns momentos dos capítulos anteriores, demonstrar a 

intrínseca relação entre a religião, as cosmovisões e as naturais influências sobre o 

Estado, o que justifica o direito à liberdade religiosa e evidencia a importância do 

Estado laico. É perceptível, entretanto, que a religião também possui uma profunda 

ligação com a cultura.  Na percepção de T. S. Eliot, “nenhuma cultura surgiu ou se 

desenvolveu a não ser acompanhada por uma religião: de acordo com o ponto de 

vista do observador, a cultura aparecerá como o produto da religião ou a religião como 

produto da cultura.”550 

Não há como falar de cultura se não falar de religião, da mesma forma 

que é impreciso falar de multiculturalismo sem abordar cosmovisões religiosas. Desde 

o início da pesquisa, quando as inúmeras formas de interpretação da realidade foram 

trazidas à baila, procurou-se demonstrar a impossibilidade de um indivíduo prescindir 

de sua cosmovisão. A forma como cada pessoa enxerga o mundo e constrói a 

realidade está alicerçada num compromisso religioso básico551, caracterizado por 

Eliot552 como “a totalidade do modo de vida” de um povo, “do nascimento ao túmulo, 

da manhã à noite, e, mesmo quando dorme, tal modo de vida é também sua cultura”. 

Quando o terceiro capítulo cuidou de explicitar algumas características 

concernentes ao Estado laico, foi para esclarecer que, a partir da impossibilidade do 

indivíduo de se dissociar da sua própria cosmovisão, que o atinge e influencia por 

completo, os discursos que caracterizam o Estado laico como ateu, tornem-se 

inaplicáveis frente à incapacidade da neutralidade absoluta do espaço público. 
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Ao enaltecer a relevância do direito à liberdade religiosa, conforme foi 

viável verificar no capítulo anterior, a intenção era de valorizar “a primeira liberdade” 

constitucionalizada e, por que não arriscar dizer, a liberdade mais íntima, intrínseca e 

valorosa ao ser humano? Reconhecer a importância da Religião para um indivíduo, 

apesar da conexão com o transcendente, significa muito mais do que uma simples 

valorização de fé, trata-se, também, de assegurar a sua própria Cultura. 

Portanto, é imprescindível que dois erros corriqueiros e complementares 

sejam combatidos. O mais recorrente é o de que a cultura pode ser preservada, 

ampliada e desenvolvida na ausência da religião, o outro, está relacionado à crença 

de que a preservação e a manutenção da religião não precisam levar em conta a 

preservação e a manutenção da cultura. 553 

Marcello Pera afirmou que a razão para a atual crise moral da Europa e 

do Ocidente é justificada pelo afastamento tanto do continente como da civilização, 

dos ideais do Cristianismo. Para o político, a recusa em reconhecer a identidade cristã 

europeia foi um dos principais fatores para os constantes fracassos e atrasos nas 

políticas de unificação europeia.554  

Se esta situação não for vista apenas sob a ótica da fé, que leva em 

consideração as crenças firmadas em preceitos estabelecidos pelo Criador, mas for 

analisada sob a ótica da cultura resultante destes preceitos, que culminaram na 

fundação e desenvolvimento de Estados, criações de leis universais, implicações 

científicas, filosóficas e culturais; é compreensível a constação de que quando uma 

sociedade se afasta da matriz que a delineou, os resultados iniciais sejam 

naturalmente instáveis. 

Entende-se, portanto, não ser necessário adentrar na seara da fé. Esta, 

na verdade, é a função da teologia. No entanto, o presente trabalho científico, 

desenvolvido no campo da Ciência Jurídica, busca sustentar que as religiões, que 

agem como pressupostos balizadores das culturas, responsáveis pelas construções 

das cosmovisões, devem encontram dentro do Estado laico um espaço para o 
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exercício de suas liberdades. Diante do contexto, a questão primordial a ser analisada 

é se o convívio entre diversas culturas em um mesmo território deve ocorrer em meio 

a uma liberdade irrestrita, permitindo a cada cultura desenvolver-se como bem 

entender, ou, se é imprescindível a defesa de padrões mínimos de responsabilidade 

que sejam comuns a todos. 

O termo “Cultura” apresenta diversas associações que podem estar 

relacionadas ao desenvolvimento de um indivíduo, de um grupo, classe ou do conjunto 

da sociedade. No entendimento de Eliot, a Cultura de um indivíduo depende da 

Cultura de um grupo ou de uma classe, e que a Cultura de um grupo ou de uma classe 

depende da Cultura do conjunto da sociedade à qual pertence aquele grupo ou aquela 

classe. Desta forma, é a Cultura em relação ao conjunto da sociedade que é 

fundamental e é esta forma de cultura que será levada em consideração para a 

consecução do objetivo deste trabalho.555 

Ao rememorar a percepção de Rushdoony, que defende a natural 

postura moral que um Estado deve adotar ao estabelecer normas que direcionam os 

seus cidadãos a agirem de determinada forma e a restringir certos tipos de 

posicionamentos, é consabido que de alguma “fonte” os governantes terão de “beber” 

para construir seus sistemas de leis.  

Politeia, o termo grego que também pode ser traduzido como 

Constituição, aponta para o “modo de vida de uma sociedade”. Isso significa que as 

leis que constituirão um município, estado ou nação deverão considerar o que a 

própria sociedade considera como respeitável e mais digno de admiração. Neste 

ponto, é a Cultura que tem um papel preponderante, que, naturalmente pode ser 

moldada ou influenciada por visões de mundo específicas. 

Kultur, para Johann Gottfried von Herder, é o sangue de um povo, o fluxo 

da energia moral que sustenta uma sociedade. Por outro lado, o filósofo defende que 

Zivilisation é a aparência, a exteriorização das maneiras, das leis e do know-how 

técnico. Isto posto, Roger Scruton entende que as nações podem até compartilhar 
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uma civilização, mas sempre serão distintas em suas culturas, tendo em vista as 

culturas definirem quem elas são.556 

O propósito não é encontrar um conceito operacional homogêneo para  

Cultura entre as infinitas de definições existentes entre a antropologia, sociologia ou 

filosofia. O que se almeja neste capítulo final, é demonstrar que tanto as Cosmovisões, 

de acordo com Koyzis557, quanto as Culturas, segundo Scruton558, estão interligadas 

à Religião. Isto posto, tanto a Liberdade religiosa como o seu exercício, dentro do 

Estado laico, são fundamentais para resguardar e proteger as incontáveis 

Cosmovisões e Culturas fundamentadas em pressupostos religiosos. O que se busca 

sustentar, portanto, é a viabilidade de subsistência de múltiplas culturas em um 

mesmo território sem qualquer conjunto de normas e direitos comuns que possam 

nortear e instruir igualmente os indivíduos que vivem em um mesmo ambiente. 

4.1 MULTICULTURALISMO: A GENEALOGIA DO CONCEITO 

Nos dias de hoje, a temática do multiculturalismo é debatida 

universalmente. Contudo, a sua demasiada utilização não contribuiu para estabilizar 

ou elucidar o seu significado por completo. Stuart Hall é claro ao reconhecer que, na 

falta de conceitos menos complexos que possibilitem a reflexão sobre o problema, 

não resta alternativa a não ser continuar interrogando e utilizando esse termo.559 

Os termos “multicultural” e “multiculturalismo” são de origem recente, 

tendo aparecidos pela primeira vez na língua inglesa, em meados do século XX.560 

Por volta dos anos 60, países como Austrália e Canadá perceberam a presença de 

grupos étnicos e culturais com costumes diversos aos da grande maioria da 

população, em decorrência dos fenômenos da migrações em massa após a Segunda 
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Guerra, e, nesta época, começou a ser questionada uma proposta de ação perante o 

novo fenômeno da diversidade cultural que estava surgindo.561 

Com o aumento do fluxo migratório na Grã Bretanha, com imigrantes 

provenientes da Índia, Paquistão, Bangladesh e de ilhas Caribenhas, somado ao 

elevado número de trabalhadores oriundos do norte da África na França e de outros 

lugares da Europa Ocidental, após a Segunda Guerra Mundial, a questão multicultural 

foi inserida definitivamente na agenda política. 562 

Enquanto a França rejeitou qualquer política que fornecesse 

reconhecimento oficial aos novos imigrantes, a Grã-Bretanha, em 1966, estabeleceu 

um quadro geral de inclusão e integração das novas comunidades de imigrantes à 

cultura nacional e política britânica através de uma declaração emitida pelo Ministro 

de Assuntos Internos, que afirmava:  

Integration is perhaps a rather loose word. I do not regard it as meaning 
the loss, by immigrants, of their own national characteristics and 
culture. I do not think we need in this country a “melting pot”, which will 
turn everyone out in a common mould, as one of a series of carbon 
copies of someone’s misplaced vision of the stereotyped 
Englishman… I define integration, therefore, not as a flattening process 
of uniformity, but cultural diversity, coupled with equality of opportunity 
in an atmosphere of mutual tolerance… If we are to maintain any sort 
of world reputation for civilized living and social cohesion, we must get 
far nearer to its achievement than is the case today.563  

A partir de tais medidas, as democracias liberais do Ocidente passaram 

a permitir que as etnias minoritárias retivessem traços de suas culturas nos países em 

que agora residissem, o que possibilitou, com o passar dos anos, o desenvolvimento 

do Multiculturalismo em diversas nações europeias e em países como Estados 

Unidos, Canadá e Austrália.564  
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Entre as década de 70 e 80 o multiculturalismo se desenvolveu como 

uma doutrina filosófica que corroborava com a concessão de direitos diferenciados às 

minorias culturais de uma país. Nesta mesma época o multiculturalismo também se 

alastrava como uma corrente acadêmica que visava defender os direitos das minorias 

etnoculturais (afroamericanos, hispanos, asiáticos, índios americanos e comunidades 

religiosas) e de grupos não étnicos (mulheres, homossexuais ou pessoas com 

deficiências) frente à cultura “hegemônica” do país.565 

Em 1971, Pierre Elliott Trudeau, o então Primeiro Ministro do Canadá – 

e pai do atual Primeiro Ministro Justin Trudeau - adotou o multiculturalismo como uma 

política pública com a finalidade de promover as minorias culturais e, ao mesmo passo 

que as incluiria, de maneira igualitária, dentro do espaço público. Em seu discurso, 

Trudeau afirmou: “for although there are two oficial languages , there is no oficial 

culture, nor does any ethnic group take precedence over any other. No citizen or group 

of citizens is other than canadian, and should be treated fairly”.566 

A ideia de igualdade entre as diferentes culturas também foi 

compreendida por Bobbio, Matteucci e Pasquino567, os quais compreenderam o 

multiculturalismo como  

la pari dignità da riconoscersi alle espressioni culturali dei gruppi e 
delle comunità che convivono in una società democratica e all’idea che 
ciascun essere umano ha diritto a crescere dentro una cultura che sia 
la propria e non quella contingentemente maggioritaria nel contesto 

socio-politico entro cui si trova a vivere. 

Ao assegurar a igualdade de direito e tratamento a todos os grupos 

étnicos que se encontravam no Canadá, o que ratificou a igualdade de valores entre 

todas as culturas, Trudeau oficialmente estabeleceu o “anti-assimilacionismo568” como 
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a principal característica canadense em aspectos culturais.569 Assim, acreditou-se que 

que a proposta do multiculturalismo à la canadense seria a resposta justa à 

diversidade cultural existente, por meio das políticas de reconhecimento das minorias 

culturais.  

Pode ser útil neste momento fazer uma distinção entre “multicultural” e 

“multiculturalismo”. Multicultural é um termo qualificativo, que “descreve as 

características sociais e os problemas de governabilidade apresentados por qualquer 

sociedade na qual diferentes comunidades culturais convivem e tentam construir uma 

vida em comum, ao mesmo tempo em que retêm características de sua identidade 

‘original’”. 570 

Existem vários tipos de sociedades multiculturais, a exemplo da Grã-

Bretanha, dos Estados Unidos, da França, da Malásia, da África do Sul, entre outros. 

Cada um é distinto entre si haja vista as diferentes formas com que gerem 

internamente suas políticas multiculturais. Entretanto, Hall defende que eles têm uma 

característica em comum: serem culturalmente heterogêneos.571  

Em contrapartida, o multiculturalismo é um substantivo. Refere-se às 

“estratégias e políticas adotadas para governar ou administrar problemas de 

diversidade e multiplicidade gerados pelas sociedades multiculturais.”572 È neste 

ponto que reside as dificuldades em se encontrar uma definição unânime sobre o 

assunto, em razão das infinitas articulações, ideias ou práticas sociais que surgem na 

esfera política na tentativa de auxiliar o Estado a lidar com as diferenças culturais na 

prática.573 
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Desta forma, as ações implementadas pelo Estado, a fim de buscar 

reconhecer as minorias ou grupos culturais, são tratadas como sinônimos do termo. 

Exemplo: o reconhecimento da igualdade cultural entre os diversos grupos existentes 

é uma ação positiva do Estado com a finalidade de alguma forma solucionar – ou 

minimizar – os problemas das diferenças culturais. Em consequência disso, o 

multiculturalismo é identificado como uma política de reconhecimento cultural. 

Isso significa que as inúmeras ações e estratégias que tem sido e ainda 

podem ser implementadas pelos Estados a fim de proteger, garantir e promover a 

diversidade cultural, serão, por conseguinte, compreendidas como o próprio 

multiculturalismo. Por isso as incontáveis discussões acerca do caráter semântico do 

termo e a complexidade em se atribuir uma definição uniforme à expressão. 

Outra justificativa pertinente à evolução do conceito está relacionada ao 

fato do multiculturalismo ser estudado por distintas áreas do conhecimento, como a 

sociologia, antropologia, filosofia e ciências sociais. Cada área tem um objeto de 

estudo específico, o que faz com o termo seja analisado de forma diferente por cada 

uma das áreas de conhecimento. 

Da mesma forma que é reconhecida a diferença de várias sociedades 

multiculturais, semelhantemente aos distintos “Estados Laicos” existentes, Hall 

defende a existência de diversos “multiculturalismos”. Para o autor, o 

“multiculturalismo conservador” insiste na assimilação às tradições e costumes da 

maioria; enquanto que o “liberal” busca integrar os diferentes grupos culturais à 

sociedade majoritária ao passo em que tolera a retenção de certas práticas culturais. 

O “pluralista” concede direitos de grupos específicos a diferentes comunidades dentro 

de uma ordem política, enquanto que o “multiculturalismo revolucionário” visa o poder, 

o privilégio e os movimentos de resistência. 574 
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Neste passo, importante é esclarecer que, dentro dos 

“multiculturalismos” supracitados, a ideia que mais corroboraria com aquilo que tem 

sido exposto desde o início da Tese, com uma estratégia política mais plausível ao 

modelo de Estado laico que preza pela Liberdade Religiosa, seria a proposta pelo 

“multiculturalismo conservador”. 

Entretanto, tendo em vista este ser o modelo menos debatido e, na 

verdade, nem deve ser reconhecido como multiculturalismo, por ser favorável à 

adoção de políticas assimilacionistas, para a presente pesquisa esta forma de 

multiculturalismo não será considerada como plenamente multicultural, haja vista as 

políticas implementadas em nome do multiculturalismo desconsiderarem, a exemplo 

do Canadá, qualquer tentativa de assimilação. 

Nesta linha de raciocínio, considerando que as políticas multiculturais 

são compreendidas como se o próprio multiculturalismo fosse, é natural que haja 

inúmeros posicionamentos favoráveis e contrários às diferentes e variadas estratégias 

que possam ser adotadas pelo Estado. Assim, este último capítulo busca analisar 

algumas ações multiculturais específicas, como os efeitos do reconhecimento cultural 

igualitário e decorrente relativismo de direitos. 

Ray Honeyford, em 1984 foi um dos primeiros a lançar abertamente 

críticas às políticas multiculturais. Ao descrever a influência do multiculturalismo no 

espaço educacional, em seu artigo Education and Race575, Honeyford foi perseguido 

e teve o fim da sua carreira antecipada por divulgar o seu posicionamento. Por ter sido 

claro os problemas que o recebimento de imigrantes que não se integravam à cultura 

do Reino Unido estavam gerando ao sistema educacional britânico, o  Diretor da 

Drummond Middle School foi acusado de racismo ao levantar a discussão sobre as 

dificuldades com relação ao idioma, as perceptíveis desigualdades e o 

descumprimento do plano nacional de educação para com os filhos dos imigrantes. 

O então professsor de uma das mais conceituadas escolas de Bradford 

defendia que cerca de 20% da população de imigrantes islâmicos existentes em sua 

região haviam escolhido a Grã-Bretanha para residir de forma permanente sem 
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qualquer intenção de retornar aos seus países de origem. Com base nestes dados, 

ele sugeriu que, tanto para o bem deles, quanto para o bem dos britânicos, a 

necessidade de integração à sociedade britânica. E, para que os filhos dos imigrantes 

se sentissem participantes da identidade britânica, seria necessário que a educação 

que fosse ministrada a eles acentuasse a primazia da língua inglesa, juntamente com 

a cultura, história e tradições inglesas.576 

Theodore Dalrymple lembrou que Honeyford não acreditava que esse 

processo de adequação à identidade cultural britânica, necessário para evitar a 

balcanização das cidades, separadas em hostis facções étnicos-religiosas, implicaria 

em uma uniformização cultural ou religiosa. Ao lembrar do exemplos dos judeus que, 

apesar do preconceito inicial, adaptaram-se à cultura nacional,  Honeyford lembrou as 

inúmeras contribuições trazidas por eles à sociedade local. A manutenção das suas 

tradições sempre foi um assunto interno à comunidade judaica, todavia, isso não 

impedia com que eles contribuíssem com a vida pátria.577 

Apesar da Grã-Bretanha nunca ter abraçado formalmente o 

multiculturalismo, desde os anos 80 ele tem sido presença constante na vida pública 

dos britânicos. Isso tem sido evidente através da aplicação de algumas políticas como 

o avanço do bilinguismo no País de Gales, a ênfase na “equidade e igualdade” nos 

serviços públicos, a propagação das chamadas “faith schools”578 e a aceitação de 

atuação de Sharia Courts, em solo britânico, pelo Lord Chief Justice Lord Phillips. 

Ao perceber o caminho político que a temática estava tomando, Russell 

Kirk579, na década de 90, afirmou a fraqueza intelectual do multiculturalismo e o caráter 

anti-cultural de suas ações. Para o filósofo, a ideologia multiculturalista estava sendo 
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derivada de manipulação política e sustentada por meio de um único discurso: a 

retórica de sempre falar em favor das minorias militantes. 

É possível afirmar que o Multiculturalismo realmente tem se 

caracterizado como uma ideologia política, também no entendimento de Charles 

Taylor580, e cada vez mais associada às políticas de autoafirmação. Diferente das 

comuns diversidade e pluralidade, sempre existentes em todas as civilizações,  

a ideia de movimento, de articulação de diferenças, de emergência de 
configurações culturais baseadas em contribuições de experiências e 
de histórias distintas tem levado a explorar as possibilidades 
emancipatórias do multiculturalismo, alimentando os debates e 
iniciativas sobre novas definições de direitos, de justiça e de 
cidadania.581  

Aje Carlbom corrobora com a compreensão ideológica do 

multiculturalismo ao mesmo tempo que afirma que na Suécia, o termo é utilizado pelo 

Estado e por outros atores políticos (intelectuais de campos variados) como uma 

ideologia política para direcionar ações destinadas a preservar, destruir e reconstruir 

a ordem social.  Neste sentido, Carlbom entende que os multiculturalistas defendem 

que alguns aspectos da sociedade deveriam ser descontruídos com a finalidade de 

se reconstruir uma verdadeira ordem social multicultural.582 

Neste ponto é oportuno acentuar outra afirmação de Kirk. Para o filósofo 

norte-americano, “cultures cannot be deliberately created; they arise, rather, from the 

theophanic events that bring cults into existence.”583 Isso significa que não é plausível 

se buscar em pleno séc. XXI a construção de uma nova cultura a partir da 

desconstrução daquilo que modernamente é caracterizado como obsoleto. 
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Eric Voegelin584 chama a atenção para o fato de que “a amnésia com 

relação às realizações passadas é um dos mais importantes fenômenos sociais”, por 

conseguinte, as tentativas de desconstruir – ou ignorar - as conquistas, feitos e êxitos 

das culturas tradicionais sob o pretexto destas serem “hegemônicas” ou “imperialistas” 

podem ser consideradas uma das práticas multiculturalistas. Com o intuito de 

reconhecer e afirmar as “novas” ou as “minorias” culturais, tem-se buscado, 

primeiramente, desvincular-se do passado para reconstruir uma nova história. 

A partir  do atentado terrorista ocorrido em setembro de 2001, começou-

se a falar abertamente sobre o fracasso da política multicultural, discussão tão em 

voga desde os anos 70. Parecia que o reconhecimento da diversidade cultural, por 

meio da implementação de ações afirmativas pelo Estado, em vez de promover a 

integração que tanto almejava, havia produzido o isolamento e a consequente 

“guetização” das minorias que se buscava integrar, com consequências que 

culminariam até no próprio terrorismo.585 

Trevor Phillips, imigrante da Guiana e o então Presidente da Comissão 

para a Igualdade Racial da Grã-Bretanha, afirmou em 2005 que em grande parte da 

história os britânicos apresentaram um histórico de aceitação e integração de 

estrangeiros à vida nacional, e que na verdade, eles costumam se beneficiar com as 

habilidades que os estrangeiros trazem consigo. Um exemplo desta receptividade foi 

compartilhado por Dalrymple. O médico britânico afirmou que os professores de seu 

pai, um imigrante alemão residente na Inglaterra, sabiam que para não haver conflitos 

internos na sociedade, todos deveriam partilhar de elementos culturais importantes e 

de um conhecimento histórico que resultasse numa identidade comum.586 

Diferentemente do que muitos defendem hoje, a identidade comum que 

os professores ingleses buscavam passar aos seus alunos em meados da década de 

40 não era uma uniformidade imposta. Esta identidade – que era fonte de orgulho – 

“permitia um enorme grau de liberdade pessoal e de concessões mútuas – muito mais, 
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em geral, do que costumam permitir as identidades étnicas que os imigrantes trazem 

consigo.” Dalrymple ainda defende que tanto a liberdade religiosaquando as práticas 

da religião eram plenas, desde que estivessem de acordo com a lei e não 

reivindicassem para si privilégios especiais.587 

Neste ponto é importante fazer uma pausa e destacar que o 

entendimento sobre as características peculiares de um povo, como seus hábitos e 

rituais do dia-a-dia, seus códigos e convenções sociais que constroem uma ideia de 

nação, são, por muito, considerados como inventados588. Diversos autores defendem 

o entendimento que posturas e costumes foram, com o decorrer do tempo, sendo 

impostos à sociedade, e que está, em momento algum, teve a oportunidade de 

escolher continuar propagando-os ou não. 

Neste sentido é possível perceber que, de acordo com este ponto de 

vista, a civilização ocidental foi sendo desenvolvida sob um jugo de imposições 

arbitrárias e autocráticas que não possibilitaram qualquer outro direito de escolhas aos 

seus indivíduos. Todavia este entendimento é um paradoxo, já que foi nesta 

civilização que os ideais de liberdade, que reconheceeram a igualdade em dignidade 

de todos os seres humanos, se desenvolveram diante da luta dos seus próprios 

indivíduos que batalharam para que suas tradições, convicções e valores 

prosperassem e propagassem através dos séculos. 

Semelhantemente, Alvin J. Schmidt, ao rememorar algumas 

experiências familiares, concluiu que a resistência à assimilação cultural 

invariavelmente produz tensão cultural, inimizade e conflitos - justamente tudo aquilo 

que o seu pai queria evitar ao fugir da Europa para os Estados Unidos.589590 
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Ou seja, é possível constatar que o multiculturalismo não se preocupa 

com as relações e os possíveis conflitos entre as culturas, apenas busca o 

reconhecimento e a tolerância sem sequer propor quaisquer alternativas viáveis para 

o alcance dos seus objetivos.591 S. D. Gaede atenta para o fato que o multiculturalismo 

não busca nem mesmo a justiça (o que, para Strauss, deveria ser a finalidade do 

direito), mas apenas o inclusivismo sem se preocupar com quaisquer 

consequências.592  

Semelhante a este entendimento é a percepção de Eleonora Ceccherini, 

que compreende que a valorização do multiculturalismo “excluye cualquiera lógica de 

integración”. Para a professora italiana,  “[…] el fin último no es la integración total en 

una comunidad política sino el deslinde de su propia identidade cultural”.593 

Ora, como uma comunidade política poderá prosperar politicamente, 

economicamente e, principalmente, moralmente se não houver qualquer coesão 

axiológica a respeito de princípios valorativos basilares que devem ordenar os 

indivíduos nas suas diversas áreas de atuação?  

A despeito das diversas concepções sobre o termo multiculturalismo ter 

apresentado diferenciações em sua conceituação ao longo do tempo, é possível 

constatar que as principais exigências do Estado multicultural giram em torno do 

reconhecimento da identidade e a acomodação das diferenças culturais das minorias 
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através da relativização de direitos comuns594. Verifica-se pois, que cada indivíduo, 

nestes moldes, deve ter o direito de reter os traços de sua cultura originária em 

detrimento da cultura majoritária, além de ser inegável reconhecimento do igual valor 

entre as culturas. Ou seja, todas as culturas em um mesmo espaço social devem ser 

consideradas igualmente válidas. 

É importante reconhecer que a manutenção de uma convivência pacífica 

e saudável de grupos com culturas diferentes e, muitas vezes divergentes, dentro em 

um mesmo espaço social, é um dos principais desafios da sociedade moderna. 595 

Todavia, o multiculturalismo e os seus relativismos, não somente principiológicos e 

valorativos, mas também normativos, ao permitir que normas sejam violadas e direitos 

desrespeitados em nome da igualdade entre os grupos, precisa ser melhor analisado 

a fim de verificar se as suas estratégias e políticas são realmente compatíveis com os 

ideais defendidos pelo Estado laico e pela Liberdade Religiosa. 

Estas preocupações e algumas outras ainda serão melhor 

desenvolvidas neste capítulo final, com a finalidade de verificar a viabilidade desta 

proposta com o sistema de direitos humanos ocidental. Todavia, alguns fatores ainda 

precisam ser levados em consideração para que a constatação final seja a mais 

apurada possível, desde já alertando que a presente Tese não tem por pretensão 

exaurir as discussões sobre o assunto, mas apenas fomentar um debate crítico a partir 

de uma outra perspectiva. 

4.2 AS DIFERENCIAÇÕES ENTRE O MULTICULTURALISMO E O PLURALISMO 

Eric Voegelin596 já afirmava que ‘toda a sociedade vê-se encarregada da 

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

fato de sua existência em termos dos fins divinos e humanos. ” E esta, portanto, tem 

sido a tarefa das inúmeras sociedades existentes, desde as primeiras civilizações no 
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antigo Oriente Próximo até os mais modernos e avançados corpos sociais da 

atualidade. 

Neste tópico, ao tratar acerca das diferenciações entre o 

multiculturalismo e o pluralismo, buscar-se-á esclarecer um problema comum de 

linguagem, que, se não for elucidado, poderá ocasionar interpretações imprecisas. É 

importante destacar, no entanto, que esta pesquisa não analisa a mera tolerância civil 

ou a diversidade como características comuns à todas as sociedades. Isso não é 

necessário, haja vista o Ocidente ter sido construído sobre uma premissa axiológica 

que defende e até protege as diferenças existentes em um mesmo espaço social. 

A preocupação reside, basicamente, na diferença conceitual entre estes 

dois termos: pluralismo e multiculturalismo. Semelhantemente ao multiculturalismo, a 

definição de pluralismo denota contradições, e até os dias atuais ainda não se 

encontrou um uníssono predominante com relação à sua conceituação. Basicamente 

existem duas linhas de pensamento que tratam sobre o tema: os que apresentam o 

pluralismo como um paradigma em resposta aos grandes dilemas da modernidade e 

os que o consideram como uma grande falácia que busca rejeitar uma verdade 

absoluta e universal, aproximando-se mais do conceito de multiculturalismo. 

A origem do termo pluralismo é geralmente associada ao filósofo judeu 

Horace Kallen (1882-1974). Preocupado com a preservação de suas convicções e 

com as pressões sofridas pelos imigrantes dentro dos Estados Unidos, no início do 

século XX, ele alçou a questão da sobrevivência de uma cultura minoritária em meio 

de muitas outras como sendo um fator positivo ao progresso do mundo.597 

Em 1915, Horace Kallen publicou um ensaio provocador denominado 

Democracy versus the Melting Pot598.  No artigo foi arguida a ideia de a América ser 

vista como um melting pot, um grande caldeirão que misturaria as diversas 

nacionalidades existentes na época do pós-guerra em território norte americano até 

se tornarem uma “mistura homogênea”, por meio do processo de americanização. Em 
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contraste ao melting pot, Kallen cunhou o termo “pluralismo cultural” para descrever o 

atual momento dos Estados Unidos e o que futuramente esta nação se tornaria. 

A teoria do melting pot racionalizava a essência da “americanização” ao 

propor aos novos imigrantes a adoção da cultura norte-americana599 e, em razão de 

sua influência, milhares de imigrantes se tornaram americanos, e, muitos deles 

tornaram-se pessoas figuras públicas e até mesmo heróis nacionais. 600 No entanto, 

o pluralismo cultural surgiu para combater esta teoria, que, sob a ótica dos ‘pluralistas’ 

coagia as minorias culturais a participarem do processo de ‘americanização’.601 

Os grupos de imigrantes deveriam ser leais a certos princípios 

democráticos, desde que suas limitações fossem respeitadas. Kallen argumentou que 

não era justificável os imigrantes não terem a possibilidade de manter suas 

identidades, expressões culturais, crenças religiosas e idiomas. Por isso ele 

desprezou a assimilação dos imigrantes à cultura norte-americana e apresentou a 

visão do pluralismo cultural como uma proposta de consenso entre as diferentes 

culturas, por meio da comunicação entre elas, que, deveriam ter a possibilidade de 

concordar ou discordar de certos posicionamentos - pacificamente.602 

No contexto norte-americano do século XX, o filósofo judeu defendia que 

o país deveria se gloriar de sua diversidade étnica e cultural ao invés de tentar reprimi-

la, por meio do processo de americanização. Louis Brandeis, também sionista, 

defendeu que o “verdadeiro americanismo” deveria decorrer não da coerção ou 

imposição de uma cultura, mas da possibilidade de que todas as raças e povos, como 

indivíduos, pudessem exercer os seus direitos livremente.603 
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Ao defenderem os direitos de as minorias étnicas prosseguirem no 

desenvolvimento de suas culturas, mesmo longe de seus países de origens, os ideais 

do pluralismo cultural foram avançando e conquistando adeptos em diversas partes 

do mundo, como Randolph Bourne, Louis Adamic e Leonard Covello, cada qual como 

uma visão incrementadora à inicial proposta de Kellen.  

A Universidade de Harvard possui um centro específico que estuda e 

trabalha com a temática, The Pluralism Project. Para o projeto, o pluralismo não deve 

apresentar apenas a ideia de diversidade mas solidifica uma busca pelo compromisso 

com a diversidade. Enquanto a diversidade é considerada algo que sempre existiu, o 

pluralismo pode ser caracterizado como uma conquista; uma busca por um bom 

relacionamento entre “os diversos” que pode minorar a tensão entre as sociedades. 

604 

Diane L. Eckem, ao apresentar a ideia de pluralismo defendida pelo 

projeto, critica o atual entendimento sobre a tolerância, em razão de que o ato de 

tolerar não elimina a falta de conhecimento dos indivíduos e ainda contribui para que 

as pessoas continuem com estereótipos criados em suas mentes, com meias 

verdades que não impulsionam as pessoas a buscarem pontos de convergência em 

suas crenças.605  

Ao levantar a bandeira do diálogo, a Diretora do The Pluralism Project 

defende que o pluralismo não requer o abandono das identidades ou dos 

compromissos individuais que as pessoas carregam consigo mesmas, mas busca, 

todavia, um ponto de encontro entre as individualidades. Significaria suportar as 

diferenças mais profundas, até mesmo as religiosas, não por meio do isolamento, mas 

através da convivência de uns com os outros.606 
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O pluralismo cultural se situa no cruzamento entre dois aspectos de um 

paradoxo: a consciência da racionalidade e a necessária convivência com a 

pluralidade que esta consciência individual acarreta. Viver dentro desta situação é um 

dos grandes desafios que a modernidade traz não somente às pessoas, mas também 

às instituições, àquelas, “para as quais, a tradição, no melhor sentido desta palavra, é 

componente estrutural e patrimônio inestimável. ”607  

Lesslie Newbigin sistentiza este modelo de pluralismo, como a atitude 

que acolhe a diversidade de culturas e estilos de vida dentro de uma sociedade ao 

passo que acredita no enriquecimento e contribuição que tal atitude acarreta para a 

vida humana. 608 Aqui já é possível verificar uma diferença com o multiculturalismo. O 

pluralismo cultural, além de reconhecer as naturais diferenças entre as culturas 

existentes, propõe uma forma de enriquecimento e contribuição entre as culturas que 

a princípio, de acordo com a Diretora do The Pluralism Project, ocorre através do 

diálogo. 

 Todavia, Newbigin609 segue a linha de pensamento defendida por 

Rushdoony, de que não há culturas moralmente neutras. Neste passo, é necessário 

o Estado distinguir os bons e maus elementos em meio a uma cultura e avaliar quais 

manifestações culturais poderão ser praticadas em uma sociedade pluralista. É 

inegável que repassar ao Estado o poder da análise de certos traços culturais é 

temeroso, todavia, alguns documentos internacionais, conforme já explicitados no 

capítulo anterior, oferecem um padrão de restrições a serem conferidas a certos tipos 

de condutas. 

Conforme apresentado, o pluralismo defendido pelo The Pluralism 

Project busca não somente a convivência pacífica em meio à diversidade. Destarte, 

visa o conhecimento do outro e a possibilidade de descobertas de encontros e 

desencontros doutrinários e culturais. Entretanto, é necessário atentar para a questão 

de que as culturas carregam consigo preceitos e fundamentos religiosos que, apesar 
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das diversas similitudes, encontrarão fortes divergências. E, a postura que deverá ser 

tomada em meio aos ideais antagônicos é o que basicamente diferencia o pluralismo 

do multiculturalismo. 

Se uma comunidade considerar que existem princípios e valores 

positivados que são válidos universalmente, no contexto de uma nação, para todos os 

habitantes daquele mesmo território, independentemente de crença, religião ou raça, 

o que ocorre é a constatação do pluralismo que, em meio às divergências, estão 

sujeitos a um mesmo sistema de direitos e deveres. 

Por outro lado, se esta mesma comunidade considerar que a diversidade 

cultural existente, representada pelas pequenas comunidades culturais, podem viver 

isoladas ou integradas à sociedade e tem a opção de escolher viver de acordo com 

as suas próprias regras em detrimento da norma geral que rege um território, no 

contexto de uma nação, se está diante do multiculturalismo. Neste caso, os direitos e 

deveres que são válidos para uma maioria não devem ser necessariamente válidos 

para todos, tendo em vista as divergências culturais.  

Assim, o pluralismo é caracterizado como a convivência pacífica em um 

mesmo território de culturas divergentes e que preconiza a diversidade, ao passo que 

a comunidade como um todo é sujeita a um mesmo rol de direitos e deveres. Já o 

Multiculturalismo relativiza a objetividade das normas e busca uma relativização das 

leis de acordo com as características culturais de um povo. Ou seja, aquilo que é 

considerado normal e legal para uma cultura pode ser identificado como incoerente e 

ilegal para outra. 

O conceito de cosmovisão está estritamente relacionado ao 

entendimento do indivíduo com relação ao pluralismo, tendo em vista que a 

perspectiva com a qual o leitor irá enxergar o mundo moldará o seu entendimento 

sobre o pluralismo. Se a sua cosmovisão for estritamente filosófica, sua visão de 

pluralismo será filosófica; se religiosa e inserida em crença monoteísta, um espectro 

de verdade absoluta será trazido ao pluralismo; porquanto se politeísta, 

provavelmente o conceito adotado será o do multiculturalismo. 



 
 

 

Nesta perspectiva, o multiculturalismo610  abalaria as certezas 

tradicionais (valores já solidificados e conservados na sociedade) e enfraqueceria ou 

eliminaria a consciência das liberdades individuais, institucionais e sociais, expondo o 

indivíduo à necessidade de um constante reposicionar diante de si mesmo e em 

relação ao complexo social.611 

É possível identificar, de acordo com a linha de pensamento utilizada 

neste item, que o interculturalismo pode se enquadrar nesta percepção de pluralismo 

e, segundo os debates mais recentes, até ser proposto como uma alternativa ao 

multiculturalismo.  

Para Charles Taylor o contraste entre as propostas multicultural e 

intercultural é clara. No multiculturalismo, as múltiplas histórias descentralizam a 

identidade etno-histórica tradicional e se recusa a colocar qualquer outra em seu lugar. 

Todas as identidades coexistem na sociedade, mas nenhuma é oficializada. Já no 

interculturalismo a história começa a partir da identidade histórica majoritária, mas se 

envolve em um processo no qual todos os cidadãos tenham voz e que nenhum 

indivíduo receba um status privilegiado.612 

Desta forma, a ideia do interculturalismo se desenvolve a partir da 

esperança de que as pessoas provenientes de outras regiões, ao chegar em um 

território estrangeiro, busquem contribuir com novas ideias, novas habilidades e novos 

insights que irão enriquecer a sociedade. 613 Uma das melhoras alternativas para 

incentivar tal integração pode ser os líderes e os membros da maioria dominante 

procurar os líderes e membros das minorias para que, juntos, trabalhem novas formas 

de resolução de conflitos e se empenhem conjuntamente para resolvê-los.614 

                                            
610 Apresentado originalmente pelo autor como pluralismo. Todavia, a sua perspectiva de pluralismo 

está sendo compreendida nesta pesquisa como Multiculturalismo. 
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Neste sentido, Galo Ramón Valarezo sustenta que o interculturalismo 

representa o diálogo igualitário entre culturas “para construir nuevas síntesis 

(interfecundación), lograr una compresión plural de la realidad, canalizar los conflictos 

y construir un futuro equitativo e incluyente”.615 

Para Gérard Bouchardeit 616, alguns princípios básicos envolvem o tema 

do interculturalíssimo. O historiador defende a ideia de que um idioma oficial, um 

enquadramento jurídico e a unidade territorial não são suficientes para fazer com que 

uma nação seja coesa. Tais fundamentos devem ser combinados, segundo o 

sociólogo, como elementos que auxiliem uma noção de identidade de acolhimento, 

memória coletiva a pertencimento.  Através do espírito de equidade (ou igualdade), o 

objetivo é sempre buscar implementar, de forma plena, direitos fundamentais 

garantidos a todos os cidadãos. 

Bouchardeit apresenta algumas características básicas e indispensáveis 

para a compreensão do pluralismo, quais sejam: o estabelecimento de um processo 

de interação, de responsabilidade cívica, de integração e identidade, e a busca por 

equilíbrios. 

O processo de interação visa um caminho de negociações e 

ajustamentos mútuos, respeitando, todavia, os valores da sociedade anfitriã, conforme 

descritos em seus textos constitucionais, levando em consideração o 

compartilhamento de valores de uma cultura pública comum. 

A responsabilidade cívica é caracterizada pelo dever de todo cidadão 

buscar contribuir com os processos de ajustes e acomodações. No Canadá, por 

exemplo, foram criados conselhos que estabeleceram políticas a fim de atrair e 

integrar os recém-chegados; entretanto,  os esforços devem ser expandidos com o 

auxílio do Estado, que deve trabalhar para implementar uma rede de oficiais, 
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escritórios  e canais de comunicação que visem e encorajem o reconhecimento mútuo 

e a integração.  

Contrário à mentalidade da política multicultural, o interculturalismo visa 

uma forte integração entre as diversas tradições e culturas existentes em um território. 

A fim de garantir tais objetivos, o interculturalismmo advoga por um certo tipo de 

pluralismo que, sob a perspectiva de Bouchardeit, seria integracionário por enfatizar 

a necessidade de interações e conexões.  

Por fim, a busca por equilíbrio e mediação entre princípios concorrentes, 

valores e expectativas. Neste sentido, seria um esforço em conjunto com o intuito de 

conectar as maiorias e as minorias, a continuidade e diversidade, identidade e direitos, 

os recordadores do passado e os visionários do futuro.  

Neste norte, o interculturalismo busca alcançar um consenso sobre 

valores comuns que permitam a convivência de diversas culturas a partir do 

desenvolvimento de uma ideia de identidade cultural porosa e dialogante. 617 

4.3 O MULTICULTURALISMO E O DISCURSO DE ÓDIO 

Atualmente as manifestações verbais que possam atacar um indivíduo 

ou um grupo em razão de certos atributos como raça, religião, etnia, orientação sexual 

ou deficiência, podem ser enquadradas como discurso de ódio.  Para discorrer sobre 

este tipo de discurso, necessário é entrar na seara da liberdade de expressão, onde 

a manifestação de ideias, opiniões e pensamentos deve ser resguardada pelo Estado 

em conformidade com as normas de direito internacional. Entretanto, os direitos 

fundamentais não são absolutos, eles podem e muitas vezes devem ser limitados em 

detrimento da violação de outros.  

Desde o término da Segunda Guerra Mundial, diversos países europeus 

testemunharam o crescimento das legislações de discurso de ódio encarregadas de 

impedir o incitamento ao ódio racial e religioso. Muito embora originalmente 

designadas à proteção de qualquer tipo de xenofobia e propaganda que pregue o 
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antissemitismo que deu origem ao Holocausto, atualmente as leis sobre discurso de 

ódio têm sido utilizadas para criminalizar falas que possam ofender a raça, etnia, 

religião ou nacionalidade de alguém. Sob o pretexto da tolerância e da coexistência, 

alguns pensadores acreditam que leis têm sido manipuladas com a finalidade de 

monopolizar debates e definir o que é permitido ou não em uma discussão pública.618  

No campo do direito internacional, a liberdade de expressão encontra 

ampla proteção e, em larga escala, os movimentos direcionados a estabelecer os 

limites para a tal liberdade encontraram seus fundamentos em três documentos 

internacionais: a Convenção Europeia de Direitos Humanos (ECHR), a Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial (CERD) 

e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (ICCPR).  

O artigo 10 da ECHR garante a liberdade de expressão a todos, mas o 

exercício deste direito é condicionado a certas restrições, como “proteção da honra 

ou dos direitos de outrem”. Já a CERD e o ICCPR, que também visam reconhecer a 

liberdade de expressão, dão um passo adiante. O artigo 4º da CERD vincula os 

signatários a “difusão de ideias fundadas na superioridade ou no ódio racial” como 

uma ofensa suscetível à punição, enquanto o artigo 20 do ICCR proíbe “qualquer 

apologia do ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à 

discriminação, à hostilidade ou a violência”.619 

No continente americano o artigo 13 da Convenção Americana de 

Direitos Humanos garante a liberdade de expressão por meio da “ liberdade de buscar, 

receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de 

fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por 

qualquer outro processo de sua escolha”. Entretanto, este direito não é absoluto.  

Como ressalta Paulo Gustavo Gonet Branco,620  
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[..] os direitos fundamentais podem ser objeto de limitações, não 
sendo, pois, absolutos. [...] Até o elementar direito à vida tem limitação 
explícita no inciso XLVII, a, do art. 5º, em que se contempla a pena de 
morte em caso de guerra formalmente declarada”. 

 

A fundamentação para a relativização pode ser resumida em dois 

aspectos. Primeiramente, os direitos podem entrar em conflito entre si e, nesse caso, 

a priori, não pode ser estabelecido qual direito deve sobrepujar o outro sem a análise 

do caso concreto; e, em segundo lugar, “nenhum direito fundamental pode ser usado 

para a prática de ilícitos”, destaca o Prof. João Trindade Cavalcante Filho621. 

Desta feita, direitos fundamentais como a liberdade de expressão podem 

e devem ser limitados ou relativizados quando necessários. O parágrafo 5º do artigo 

13 da Convenção Americana também estabelece que “A lei deve proibir toda 

propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou 

religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à 

violência. ” Logo, como a liberdade religiosa, o direito à liberdade de expressão tem 

seus limites estabelecidos e bem delimitados. 

Países como Dinamarca, França, Holanda e até mesmo o Reino Unido, 

possuem legislações específicas que versam sobre discurso de ódio. Haja vista 

Convenção Europeia ter sido o primeiro documento regional de proteção aos direitos 

humanos a ser publicado, é natural que os países que ratificaram a Convenção já 

tenham realizado algumas modificações sobre o assunto em suas legislações 

internas. É interessante verificar, portanto, como tal legislação tem sido aplicada. 

A Dinamarca, por exemplo, considera como crime a expressão e a 

difusão do ódio racial (art. 266 do Código Criminal), o qual poderia ser considerado 

como ofensa por meio da ameaça, difamação ou através da utilização de linguagem 

insultuosa. Para tanto, em 2001, vários políticos dinamarqueses foram incorridos 

neste tipo penal por supostas declarações “anti-islâmicas”. No ano de 2010 um 

promotor solicitou a retirada da imunidade parlamentar de um político dinamarquês 

para que este pudesse ser acusado de crimes dispostos no artigo 266, tendo em vista 
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o mesmo ter publicado um artigo a respeito da “Islamização da Europa” e ter citado o 

status da mulher muçulmana.622 

Neste caso percebe-se que a discriminação religiosa por meio da 

incitação do discurso de ódio foi equiparada à discriminação racial, tendo em vista o 

Código Criminal dinamarquês não ter especificado a religião como uma motivação de 

incentivo ao discurso.  

A Holanda, por sua vez, já apresentava artigos que abordavam de 

maneira específica a proibição de insultos públicos, bem como qualquer tentativa de 

incitação ao ódio, sendo ela verbal, por escrito ou ilustrada, tendo como base raça, 

religião, orientação sexual ou convicções pessoais. O caso mais conhecido sobre o 

enquadramento do discurso de ódio como crime também envolveu um político, 

indiciado no ano de 2009 por realizar comentários públicos a respeito de muçulmanos 

e a religião islâmica, bem como por ter lançado um curta-metragem que apresentava 

algumas passagens controversas do Alcorão.623 

O Reino Unido apresentou por meio do Public Order Act, de 1986, duas 

seções que podem enquadrar o discurso de ódio. A seção 18 declara que “uma 

pessoa que por meio de ameaça, palavras ou comportamento insultuosos, ou exibe 

qualquer material que é ameaçador, abusivo ou insultuoso é caracterizada como 

delituosa se: a) tem por finalidade estimular o ódio racial, [...]”. A seção 5 também 

pode ser inserida na discussão, tendo em vista caracterizar como crime o uso ou a 

exibição de linguagem abusiva, insultuosa ou ameaçadora que por meio da visão ou 

audição, ocasionar a uma pessoa assédio, pânico ou angústia.624  

Fundamentado nestes dispositivos vagos, trabalhadores foram 

acusados formalmente por seu patrão muçulmano de terem chamado Maomé de 

“senhor de guerra”. Posteriormente eles foram absolvidos. Em 2010, um ateu 

pendurou desenhos satirizando tanto o islamismo e como o cristianismo em uma sala 
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de oração, dentro de um aeroporto. Harry Taylor, o ateu em questão, foi condenado a 

seis meses de prisão tendo como base de acusação a seção 5 do Public Order Ac,t 

de 1986.625 

Desde 1881 a França considera como crime o incitamento à 

discriminação racial e a violência fundamentada em origem étnica, nacional, racional 

ou religiosa. Ademais, existe uma previsão criminal que caracteriza como ofensa as 

condutas similares às destacadas acima até mesmo via comunicação privada. 

Em 2002, quatro organizações muçulmanas acusaram Michel 

Houellebecq por ter declarado em uma entrevista que o islã era “estúpido e perigoso”. 

O famoso escritor francês foi absolvido tendo alegado liberdade de expressão. O 

então candidato à presidência da França em 2002, Jean Marie Le Pen, foi condenado 

em 2005 por ter incitado o ódio em suas alegações feitas ao jornal Le Monde, em 2003 

acerca das consequências da imigração de muçulmanos na França. A atriz Briggitte 

Bardot foi condenada a pagar quinze mil euros por ter sido acusada de incitar ódio por 

meio de suas declarações contrárias ao abate de ovelhas durante uma festa 

muçulmana.626 

Nos Estados Unidos o cenário é diferente. A primeira emenda da 

Constituição norte-americana veda qualquer limitação ao exercício da liberdade de 

expressão, de imprensa e de religião. O Professor da Escola de Direito da 

Universidade da Califórnia, Eugene Volokh627, faz uma crítica às tentativas de 

inserirem o discurso de ódio como limitação à primeira emenda. O professor afirma: 

Na verdade, ameaçar alguém de morte por este ser negro (ou branco), 
ou incitar intencionalmente alguém a cometer algum ataque a outra 
pessoa pelo fato desta ser muçulmana (cristã ou judia), pode ser 
caracterizado como crime. Mas não é pelo fato de ter havido um 
discurso de ódio; e sim porque é ilegal realizar ameaças e incitar 
crimes contra outros sem razão alguma. 
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Por esta razão, continua o professor, o “discurso de ódio não tem 

nenhum significado legal dentro da legislação dos Estados Unidos”. Da mesma forma 

que a legislação norte-americana nunca chegou a definir o significado de grosseria, 

más ideias, discurso antipatriótico ou qualquer outro tipo de discurso que as pessoas 

possam condenar, tendo em vista estas categorias não apresentarem qualquer 

relevância legal, ela também nunca tipificou como crime o discurso de ódio.628  

O Professor ainda defende que a Primeira Emenda dá o direito às 

pessoas de reclamarem por restrições aos discursos, da mesma forma que essas 

mesmas pessoas tem o direito resguardado pela Primeira Emenda de lutar pela 

proibição das armas, por proibições relacionadas ao Islã, por qualquer discriminação 

racional imposta pelo governo ou por qualquer outra coisa que a atual lei constitucional 

proíbe. 629 

Desta forma, Volokh conclui alegando que se os parlamentares incluirem 

qualquer exceção a respeito do discurso de ódio na Primeira Emenda, deverão não 

apenas estabelecer o que é discurso de ódio e liberdade de expressão, mas deverão 

também explicitar de forma específica quais pontos de vista poderão ser suprimidos, 

protegidos e, além do mais, como juízes, júris e promotores devem distinguir os 

dois.630  

No ano de 2008 foi realizada uma pesquisa nos Estados Unidos que 

apontou que enquanto 88% dos americanos apoiam o direito à liberdade de 

expressão, 53% defendem as políticas de hate speech e, de forma significativa, 

apenas 11% permaneceram aprovando o hate speech após tomarem conhecimento 

de que é Estado quem decide o que constituiu ou não o discurso de ódio.631 
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Neste sentido é possível perceber, mais uma vez, as diferenças entre as 

legislações norte-americanas e europeias, o que demonstra que não há um consenso 

internacional a respeito da definição de discurso de ódio (os exemplos específicos em 

que ele pode ser constatado), ficando sempre à cargo do julgador decidir se uma 

manifestação pode ou não ser caracterizada como incitadora ao ódio. 

É importante explicitar que em alguns países o hate speech pode 

abranger um gesto ou uma conduta, uma ofensa por escrito, ou uma ação exposta 

que são consideradas proibidas por incitar a violência ou qualquer outra ação 

prejudicial contra qualquer grupo ou indivíduo protegido.632 Ou seja, não são apenas 

palavras proferidas que podem ser enquadradas no “discurso”. Manifestações em 

redes sociais ou aplicativos de celulares, sejam elas gravadas em vídeos ou 

manifestadas por escrito também podem ser caracterizadas como discurso de ódio. 

A pesquisa não trouxe o discurso de ódio à baila para posicionar-se 

contra as normas criadas com o objetivo de efetivamente punir aqueles que cometem 

ou fomentam crimes de incitação ao ódio. Todavia, a preocupação reside nos limites 

daquilo que pode ou não ser caracterizado como discurso de ódio.  

Uma das principais características do multiculturalismo está relacionada 

ao direito ao reconhecimento público e ao respeito. Grupos culturais, definidos de 

acordo com as suas características religiosas, linguísticas ou étnicas, devem, de 

acordo com Andrew Heywood, ser aceitos como legítimos atores na vida pública. 

Dentre os diversos direitos que o pesquisador inclui, no contexto à política de 

reconhecimento, está o direito de não ser ofendido, protegendo assim as crenças 

sagradas ou fundamentais de um grupo de serem atacadas ou insultadas. 

É a partir deste ponto que o multiculturalismo é trazido para o debate. O 

direito de não ofender um indivíduo ou um grupo pode ser analisado a partir de duas 

perspectivas. A primeira, relacionada ao sentimento de ofensa que um indivíduo pode 

sentir em vista de um pronunciamento religioso concernente à uma verdade absoluta 

e exclusivista. A segunda, referente a um posicionamento contrário à uma conduta 
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religiosa caracterizada por um terceiro como incompatível com o Estado laico ou os 

limites da Liberdade Religiosa.  

O multiculturalismo se baseia no pressuposto – na desonesta alegação, 

segundo Dalrymple,  – de que todas as culturas são iguais e que, portanto, não pode 

haver conflito algum entre os costumes, as maneiras e as distintas perspectivas 

filosóficas de culturas diferentes.633 Em outras palavras, nenhuma cultura poderia 

conclamar para si o exclusivismo de verdade absoluta.  

Neste contexto, a sobreposição de uma cultura à outra poderia ser 

caracterizada como a valorização de uma em detrimento de outra. Neste caso, 

qualquer prevalecimento cultural resultaria em uma tentativa de subjugação, e, de 

acordo com a linguagem “moderna”, tal fato seria evidenciado como um 

comportamento hegemônico. 

É evidente que ao proclamar todas as culturas como igualmente válidas, 

não há mais fundamento para a emissão de qualquer juízo de valor. Ora, se todas são 

iguais, não há a possibilidade – e nem a necessidade - de qualquer contrariedade, 

objeção ou divergência. Desta forma, princípios que primariamente foram 

considerados como absolutos são descontruídos e relativizados. Assim, qualquer 

tentativa de proferimento de opinião sobre um aspecto de uma determinada cultura 

pode ser considerado uma ofensa, tendo em vista a demonstração de preferências 

culturais poder ser interpretada como uma afronta. 

Ao levar em consideração as políticas que consideram igualmente 

válidas todas as culturas e que, consequentemente, invalidam qualquer discurso que 

possa ser caracterizado como exclusivista, é possível que opiniões proferidas 

contrárias a algum comportamento racial, religioso ou cultural sejam reputadas como 

crime. 

É temeroso pensar que quaisquer manifestações contrárias à 

determinados indivíduos ou grupos sejam consideradas hate speech. Inúmeras são 

as críticas proferidas por multiculturalistas, por exemplo, direcionadas àqueles que 

                                            
633 DALRYMPLE, Theodore. Não como um estrondo, mas como um gemido. Tradução de: Hugo 

Langone.  São Paulo: É Realizações, 2016. p. 215. 



 
 

 

não compreendem as diferenças culturais como justificativas que possam extinguir a 

punibilidade daqueles que cometem certos crimes em vista de “na sua cultura” aquilo 

não ser julgado inaceitável. E, neste caso, quando o discurso é proferido pela “minoria” 

em detrimento da “maioria” depreende-se que a norma não é válida. 

Outra questão preocupante envolve especificamente a seara da 

liberdade religiosa. Conforme já descrito, as cosmovisões religiosas são antíteses 

absolutas. Portanto, seus preceitos religiosos também são absolutos e dispensam 

qualquer possibilidade de síntese. Um exemplo claro é a prática homossexual, 

considerada moralmente errada para os judeus, muçulmanos e cristãos. Seus 

documentos de fé claramente rejeitam tal prática. Dentro das novas políticas de 

discurso de ódio, se um muçulmano apenas manifestar seu posicionamento contrário 

a tal prática, dentro do seu direito de liberdade religiosa, poderá – de acordo com esta 

perspectiva – ter ofendido a classe dos homossexuais além de ter incitado o ódio 

contra eles. 

Na verdade, uma situação semelhante ocorreu no Brasil e o 

posicionamento da Defensora Pública do Estado de São Paulo diante da alegação da 

homossexualidade como uma ofensa ou ato de imoralidade foi considerada uma 

discriminação que pode gerar várias situações de violência na sociedade e até mesmo 

na família634.  

É ilusório tentar imaginar que temas polêmicos poderão ser dissociados 

de fundamentações religiosas tendo em vista que os mesmos, em sua maioria, há 

séculos têm sido tema de discussão em círculos religiosos. Jónatas Machado635 

entende que 

[...] A discordância fundamental de posições e a discussão aberta de 
pontos de vista não significa necessariamente que se esteja diante do 
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discurso do ódio. Por outro lado, as sociedades não nascem num 
vácuo. Elas têm uma matriz histórica e cultural que deve ser estimada 
e respeitada ao mesmo tempo que se criam as condições para a 
expressão de diferentes concepções, no respeito pelos valores da 
dignidade humana e da liberdade de consciência. [...] 

A legislação que tem considerado qualquer afirmação exclusivista ou de 

conclamação a uma verdade absoluta como uma ofensa àqueles que se sentem 

ofendidos ou uma forma de incitação ao ódio a certos indivíduos ou grupos, encontram 

legitimidade nas afirmações de Foucault. 

Para o pensador, “toda defesa de uma verdade como absoluta e 

universal é terrorismo, pois não existe conhecimento ou verdade inocente, isto é, não 

existe representação desinteressada da realidade.”636 Ele ainda continua ao afirmar 

que 

Os sistemas metafísicos exclusivistas e absolutistas (metanarrativas) 
são repudiados devido à sua pretensão de serem estruturas 
totalizadoras que revelam verdades universais e absolutas. Com isso, 
o paradigma transcultural é rejeitado, não permitindo que nenhum 
discurso seja aplicado indiscriminadamente através de barreiras 
culturais e negando a existência de qualquer absoluto que transcenda 
as diferenças culturais. 

As palavras de Foucault apenas refletem a influência que teóricos sociais 

exercem sobre o mundo político e jurídico ao rejeitar, consequentemente, a existência 

de direitos universais válidos a todos, independentemente do espaço geográfico e 

cultura predominante. 

De acordo com esta perspectiva, todo discurso que tem a pretensão de 

impor-se como superior é rejeitado, não por mostrar-se intrinsicamente defectivo, mas 

por demonstrar uma incapacidade de comportar corretamente diante deste novo 

contexto.637 Esta, portanto, é a outra perspectiva que precisa ser considerada: a 

omissão diante do cometimento de atos ilícitos por receio de ofender um indivíduo ou 

alguém, também conhecido como posicionamento ou discurso politicamente correto. 
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modernismo? Fides Reformata. Disponível em: http://www.mackenzie.br/ 
fileadmin/Mantenedora/CPAJ/revista/VOLUME_I__1996__2/a_morte....pdf. Acesso: 10 fev. 2017. 



 
 

 

Em meio às mais diversas notícias de crimes cometidos justificados por 

motivações religiosas, após os culpados serem reconhecidos e, se vivos, devidamente 

acusados, os primeiros rumores que geralmente surgem estão geralmente 

relacionados aos costumes e hábitos estranhos que eles tinham, informados pela 

vizinhança. O questionamento que impera, após tais confissões, é o por que os 

vizinhos, colegas de trabalho e até mesmo os amigos não denunciaram as ações que 

eles tinham como suspeitas? Normalmente a resposta é a mesma. Eles afirmam que 

preferem não se manifestar para evitarem serem vistos como racistas, em vista de 

que seu pronunciamento pode, de alguma forma, ofender alguém. 

A jornalista Mary Wakefield, denunciou um claro exemplo deste ponto de 

vista. A prática da mutilação genital feminina tornou-se ilegal na Inglaterra no ano de 

1985, todavia, nenhuma acusação resultou exitosa desde então contra os que 

realizam esta prática. Somente no ano de 2015 por volta de 6.000 casos foram 

reportados pelo Serviço Nacional de Saúde inglês. Geralmente jovens, em média com 

15 anos, são obrigadas a submeter-se à tal prática abusiva. Muitas vezes elas perdem 

uma grande quantidade de sangue, desenvolvem septicemia e se tornam inférteis – 

isso quando não acabam falecendo. Segundo a jornalista, o medo de serem 

chamados de racistas ao denunciarem este crime cometido por certos grupos 

culturais, faz com que amigos, familiares, enfermeiros e médicos se calem diante da 

ilegalidade.638 

Melidoro639 claramente denuncia a raiz deste comportamento: o discurso 

politicamente correto. O pesquisador compartilhou a constatação de Steven Vertovec 

e Susanne Wessendorf, que justificaram o sufocamento que o politicamente correto 

traz ao debate como uma das razões para a crise do multiculturalismo. 

Sobre o assunto, Marcello Pera destaca que que em razão do zelo a ser 

exercido na tentativa de se “falar corretamente”, por exemplo, ninguém é autorizado a 

dizer que o estilo de vida europeu ou americano é melhor que o indiano, o chinês ou 

o estilo de vida islâmico.  E se, por ventura alguém se pronunciar desta forma, é 
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criticado, repreendido e até punido como se tivesse expressado uma opinião ofensiva, 

indecente ou ilícita. Pera acredita que a linguagem “politicamente correta” reduz as 

pessoas ao silêncio, corroborando com o entendimento apresentado por Melidoro. A 

despeito de aparentar ser uma linguagem cortês, geralmente é hipócrita e esconde 

uma violência sutil.640 

Scruton sintetiza o politicamente correto como uma linguagem de não 

exclusão e não julgamento.641 “If you call an act of terrorism a “man-caused disaster,” 

you probably don’t understand the true nature of the phenomenon and won’t use 

adequate means to put a stop to it. 642 “ Neste caso, para não excluir aquele que 

praticou o ato e não pré-julgar as suas motivações é recomendável que o discurso 

seja “politicamente correto” a fim de não ofender os envolvidos 

Thomas Sowell, ao tentar demonstrar a que níveis a postura 

politicamente correta tem chegado aos Estados Unidos, citou dois casos específicos 

que ocorreram em conhecidas universidades  do país. Professores da Universidade 

de Berkeley foram formalmente advertidos para não pronunciarem frases como “A 

América é a terra de oportunidades” porque isso é considerado uma micro-agressão 

contra as minorias e as mulheres, enquanto que um professor na Universidade da 

Califórnia foi acusado da mesma prática por ter modificado em um trabalho escolar a 

escrita da palavra “indígena” – inicialmente redigida em letras maiúsculas e 

posteriormente corrigida pelo professor para letras  minúsculas. O conceito de micro-

agressão, no entendimento de Sowell, tem sido apenas uma entre as inúmeras táticas 

utilizadas para sufocar as diferentes opiniões, simplesmente as caracterizando como 

discurso de ódio ao invés de efetivamente debater essas diferenças no campo das 

ideiais.643 
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Melidoro, Scruton, Sowell e Gouvêa concordam num ponto: o discurso 

politicamente correto sufoca as distintas opiniões, impedindo a troca e o debate de 

ideias, dando causa ganha sempre aquele que se sentir ofendido ou à vítima do 

discurso de ódio.  

Infelizmente, uma das virtudes mais bem-conceituada na atualidade  - 

para não dizer a mais tolerante - é a amoralidade, a consideração de que se todas as 

culturas, concepções e ações podem tem o mesmo valor e legalidade, a falta de 

julgamento ou o discurso politicamente correto são as ações mais morais que uma 

pessoa pode ter. Dalrymple há mais de dez anos já havia afirmado: “a forma mais alta 

de moralidade é a moralidade”644 

Mark R. Rushdoony tem um entendimento crítico semelhante. Para o 

historiador, a antropologia moderna tem venerado homem natural (primitivo) e 

castigado a civilização ocidental por todas as suas imposições morais. Ela tem 

reverenciado as religiões, as culturas e os folclores naturais, não importando o quão 

perversas sejam suas perspectivas, simplesmente por desprezar o cristianismo e as 

suas influências sobre as culturas. O autor ainda exemplifica ao afirmar que a 

antropologia moderna tem enxergado os canibais do Caribe, os sodomitas da América 

Central e as práticas de sacrifícios humanos como as mais nobres representações 

das culturas autóctones pelo fato de serem “naturais”, ou seja, não estarem sob o 

fardo da imposição da moralidade cristã. 645 

Ademais, os receios concernentes ao discurso de ódio e sua relação 

com o multiculturalismo residem na impossibilidade de emissão de juízo de valor sobre 

aspectos culturais, raciais ou religiosos, sob a perspectiva de que se todas as culturas 

são igualmente válidas, não há verdade absoluta. Diante disso, preceitos que por 

épocas conduziram a ordem e a moral de inúmeras sociedades, estão sendo 

relativizados sob a constante ameaça de, além de incitarem o preconceito, 
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fomentarem o ódio. Na verdade, percebe-se que é ofensivo emitir juízo de valor sobre 

qualquer cultura, menos a ocidental. 

Será que conceituar a postura universalista do ocidente em considerar 

certos valores como moralmente superiores a outros como uma postura hegemônica, 

imperialista ou colonialista não seria ofensivo contra o próprio ocidente e não estaria 

incitando o ódio contra tudo aquilo que o ocidente já produziu? 

Tal questionamento é provocativo e altamente crítico diante do que tem 

sido considerado ofensivo e estimulador do ódio na atualidade. É um assunto 

estimulante e totalmente relevante que certamente será objeto de um estudo 

específico. Todavia, para a presente pesquisa é importante registrar a preocupação 

acerca das inúmeras legislações que estão sendo produzidas em favor da proteção 

de certos grupos e minorias que tem, certamente, violado a liberdade de consciência 

e expressão de muitos. 

Outrossim, a apreensão de se manifestar em face de algum ato ilegal 

cometido por qualquer indivíduo ou grupo étnico, religioso ou cultural; tem permitido a 

continuação de realização de práticas ilícitas em nome do próprio multiculturalismo.  

Como bem afirmou Thomas Sowell: “Freedom has cost too much blood 

and agony to be relinquished at the cheap price of rhetoric”.646 Com certeza, a 

liberdade desfrutada hoje, em favor da “frivolidade do mal”647, não foi a liberdade pela 

qual inúmeros homens perderam suas vidas ao tentarem defendê-la. Hoje, o oposto 

tem ocorrido. Inúmeros tem tido seus direitos mais fundamentais violados em razão 

da omissão de muitos que preferem ser convenientes, tolerantes e politicamente 

corretos. 

Imprescindível é, portanto, a análise do relativismo e universalismo de 

direitos, examinados a partir das principais teorias de aplicação dos direitos humanos, 
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para a constatação da – cada vez mais sustentada – inviabilidade de subsistência de 

um Ambiente Multicultural Laico. 

4.4 O MULTICULTURALISMO E O RELATIVISMO DE DIREITOS 

Rudolf Carnap648, em um ensaio denominado Principle of Tolerance, 

firmou os fundamentos do pluralismo lógico através da afirmação: “Na lógica, não 

existe moral. Cada um tem a liberdade de construir a sua própria lógica, a sua própria 

forma de linguagem como bem entender”. A partir deste entendimento, o 

posicionamento do filósofo alemão em não defender a existência de uma posição 

lógica abriu um leque de possibilidades para que cada pessoa pudesse criar a sua 

própria posição, dando abertura ao pensamento multicultural.  

De acordo com esta teoria, se em uma comunidade há grupos com 

diferentes estilos de vida, culturas, tradições e religiões, estes costumes não podem 

ser medidos como “melhores” ou “piores” em uma escala comum, dessa forma, os 

grupos devem ser deixados à margem de suas próprias escolhas (desde que estas 

não prejudiquem outros) e a sociedade deve abraçar e compreender aquilo que for 

decidido.649 Assim sendo, não há absoluto; por conseguinte, não há uma verdade 

universal válida a todos,650 tornando cada vez mais natural não somente a 

relativização cultural como também a necessária relativização das normas. 

Contrário a este entendimento repousa uma das maiores conquistas da 

civilização ocidental: a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Produzida após 

os horrores cometidos na Segunda Guerra Mundial, o documento foi redigido com a 

finalidade de evitar que possíveis barbaridades ocorressem novamente. Desta forma, 

o documento definiu alguns direitos como inalienáveis à pessoa humana e as 

liberdades fundamentais humanas que os Estados membros da ONU se 

comprometeriam a respeitar com a assinatura da Carta das Nações. 
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O “conjunto de facultades e instituciones que, em cada momento 

histórico, concretan las exigências de la dignidade, la libertad y a igualdad humanas, 

las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamentos jurídicos a nível 

nacional e internacional” , segundo o entendimento de Antonio Enrique Pérez Luño651, 

tais direitos passariam a ser resguardados em qualquer espaço, defendido em 

qualquer tempo e tutelado em meio a qualquer cultura. 

Luigi Ferrajoli faz uma constatação interessante ao afirmar que tais 

direitos não são universais por serem universalmente compartilhados, mas por serem 

atribuídos a todos e em garantia de todos, independentemente de suas próprias 

opiniões.652 Nesta perspectiva, portanto, nem todos precisam concordar com 

existência destes direitos. Eles são garantidos a todos, e devem continuar sendo, sem 

levar em consideração o consentimento de qualquer pessoa. 

Conforme tem sido explicitado no decorrer dos tópicos já apresentados, 

os indivíduos em geral, sejam eles religiosos ou não, agem impulsionados por algum 

tipo de cosmovisão. E, após verificar a constante influência dos pressupostos 

religiosos nas mais distintas áreas da sociedade e no universo jurídico, é possível 

constatar que a suposta neutralidade axiológica é colocada em cheque com a 

impossibilidade de se “prescindir completamente de visões e lidar somente com a 

realidade”.653 

É natural surgirem conflitos entre indivíduos e grupos por causa de 

diferentes padrões culturais e religiosos. As civilizações desenvolveram-se através 

dos conflitos e das conquistas territoriais. Todavia, para o homem ocidental, tais 

contendas podem ser resolvidas por um “princípio superior” profundamente radicado 
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na lei, no entendimento de que os indivíduos têm o direito (dentro de limites definidos) 

de escolher como viver.654655 

Para Theodore Dalrymple656, “a ideia de que todos podemos viver bem 

juntos, sem a lei ter de distinguir favoravelmente um conjunto de valores culturais de 

outro, é mais do que simplesmente falsa, e não faz nenhum sentido”. Michael  Sandel 

corrobora com tal entendimento ao asseverar que “ [...] se nos considerarmos seres 

livres e independentes, sem as amarras morais de valores que não escolhemos, não 

terão sentido para nós as muitas obrigações morais e políticas que normalmente 

aceitamos e até mesmo valorizamos”657.  

No mundo real, a política é a maneira pela qual a diversidade tem 

tentado ser conciliada de forma pacífica.658 Nesta perspectiva, as tentativas de buscar, 

mesmo partindo de pressupostos distintos, objetivos em comum que visem o bem 

comum da sociedade, pode e deve ser o interesse do corpo político. 

Jürgen Habermas concluiu que o universalismo igualitário, proposto pela 

tradição cristã e do qual surgiu “as ideias de liberdade e de convivência solidária, de 

conduta de vida autônoma e de emancipação, da moral da consciência individual, dos 

direitos humanos e da democracia, é uma herança imediata da ética da justiça judaica 

e da ética cristã do amor.”659 

Portanto, como já demonstrado, o ideal de direitos humanos que 

culminou na elaboração da Declaração Universal é fruto de séculos de 
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desenvolvimento e evolução.  Filipi Mazurczk660 defende que foi a interação entre 

Atenas, Roma e Jerusalém que formou a civilização baseada na busca da verdade, 

beleza, igualdade real, liberdade e racionalidade. Enquanto os antigos filósofos gregos 

estabeleceram as base da busca pela verdade, os romanos forneceram os 

fundamentos da lei moderna e, através da aplicação da razão, cidades, estradas, 

províncias e impérios foram sendo desenvolvidos.  

Todavia, conforme já explicitado no capítulo anterior, o séc. XVIII 

representou uma ruptura uma com o passado, um ponto em que os pensadores 

ocidentais separaram-se da busca pela verdade, da herança e tradição judaico-cristã. 

661  

Até então Agostinho, Tomás de Aquino, Anselmo, Blaise Pascal e Isaac 

Newton haviam proposto teorias que levavam em consideração a organização do 

cosmos como um produto de uma racionalidade inteligível criada por um ser pessoal; 

um todo organizado que justificava a necessidade da existência de leis objetivas e 

absolutas.  

Não obstante, no século XIX Comte substituiu Deus pelo culto da razão; 

Marx criou o plano para o que deveria ser uma sociedade sem desigualdade (com o 

uso da violência);  Nietzsche convenceu que alguns são naturalmente fracos e, 

portanto, um fardo para a sociedade e Bentham rejeitou a noção de que todos os 

homens são dotados de igual dignidade e ainda considerou tal afirmação como 

“absurda em seus fundamentos”.662 

Na sociedade moderna, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre e Judith 

Butler herdaram o legado da relatividade incentivada pelos ideais revolucionários. 

Foucault reconheceu a defesa da verdade absoluta como um ato terrorista; Sartre 
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defendeu a autenticidade da decisão sobre a sua moralidade, e Butler favoreceu a 

autonomia relativa. 

A relativização da ordem e de conceitos que por séculos permaneceram 

objetivos, possibilitou também um relativismo moral que gerou consequências 

normativas. Portanto, aquilo que seria caracterizado como moralmente bom ou mal, 

passou a depender de três fatores específicos: 1) depender do que a pessoa aceita 

como critérios éticos para si mesma. Por esta perspectiva, ninguém está apto de julgar 

moralmente o outro,impossibilitando as avaliações morais interpessoais; 2) depender 

do que um grupo de pessoas aceita como critérios éticos para si mesmo. Neste caso 

pode haver avaliações morais dentro do grupo e não entre grupos; 3) por fim, 

depender do que uma pessoa ou grupo aceita como critérios éticos não somete para 

si mesmos mas também para uma aplicação universal. Neste exemplo os critérios 

deverão ser sempre subjetivos e nunca poderão ser justificados de forma objetiva.663 

Sob a alegação de ser inconcebível a imposição de valores, princípios e 

direitos a uma determinada sociedade, tendo em vista não existir em caráter absoluto 

uma concepção universal válida para todos os povos a respeito do que sejam seriam 

direitos inatos à pessoa humana, percebe-se que todo e qualquer resquício de 

objetividade foram evolutivamente sendo retirados do debate público, até permearem 

na seara do direito internacional dos direitos humanos. 

Gregorio Peces-Barba Martínez entende que o debate da temática tem 

sido relevante para diversos estudiosos das ciências sociais e humanas e que a 

atualidade do tema encontra pertinência, entre outras relevâncias, nas discussões 

acerca dos seus relativismos.664 

Em contrapartida, Boaventura de Souza Santos defende a tese de que 

enquanto os direitos humanos continuarem sendo compreendidos como universais, 
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sempre servirão como um instrumento de choque de civilização ou como uma arma 

do Ocidente contra o resto do mundo.665  

Stuart Hall expressa seus sentimentos acerca do tema do universalismo 

levando em consideração os ideais relativas foucaultianos. Para o sociólogo, o 

universalismo foi apenas uma cultura que prevaleceu, “aquele particularismo que se 

universalizou com êxito e se tornou hegemônico em todo o globo.”666 Assim sendo, o 

entendimento acerca das conquistas de liberdade, igualdade e direitos inerentemente 

humanos foram considerados frutos de uma prática colonialista e imperialista cuja 

prática subjugou culturas minoritárias. 

[...] rethink the justice of minority rights claims é o princípio utilizado por 

Will Kymlicka667 em favor da ação do Estado em nome das minorias. Para o filósofo 

político, forçar as minorias à assimilarem uma cultura é desrespeitar a identidade 

individual e fomentar injustiças e desigualdades. Partindo desse pressuposto, 

Kymlicka668 afirma que o bem comum, definido como norteador do exercício da 

Liberdade religiosae como finalidade primordial do Estado laico, “is conceived of a 

substantive conception of the good which defines the community’s ‘way of life. This 

common good, rather than adjusting itself to the pattern of people’s preferences 

provides an stardard by which those peferences are evaluated”. 

Quando o direito individual entra em choque com alguma forma de 

assimilação cultural, Ferrajoli é claro ao afirmar que o objeto de tutela deve ser o 

indivíduo e não a cultura. Ou seja, para o professor italiano a liberdade individual deve 

prevalecer sobre o direito de autodeterminação do grupo.669   
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Os direitos fundamentais são as leis para os mais fracos, que também 

deve visar proteger o indivíduo contra a sua própria cultura, da mesma forma que 

protege a mulher do marido, o menor da própria família e, também, tutelar a pessoa 

em face de sua própria religião.  No caso da infibulação, citada como exemplo, o 

professor afirma que respeito algum a qualquer cultura pode justificar um ato que é 

praticado contrário à vontade daquela que sofre, e, em razão da gravidade dos 

ferimentos, que trazem complicações sérias e profundas. Logo, é possível depreender 

que o cometimento do ato não é fruto do livre arbítrio da mulher, e sim, resultado de 

uma coação religiosa ou cultural.670 

Em suma, para Ferrajoli “ es absurda la idea de que las culturas, 

cualquiera de ellas, incluida la nuestra, puedan prevalecer sobre los derechos de las 

personas.”671  

No primeiro capítulo foi compartilhada a história de Sheela, a bebê de 

família hindu que, por decisão dos próprios pais foi impedida de receber o tratamento 

médico adequado para a sua devida recuperação. De acordo com o fatalismo da 

cosmovisão religiosa indiana, o destino e o carma são definidos de acordo com o 

sistema de castas. Assim, qualquer tentativa externa de auxílio que possa aparecer 

para propor novas alternativas de subsistência às famílias geralmente é desprezada, 

tendo em vista a obrigatoriedade de cumprimento do próprio destino. 

Neste ponto Strauss acredita que o reconhecimento de princípios 

universais pode impedir alguns indivíduos de aceitarem integralmente o destino 

reservado a eles, seja ele de ordem religiosa e cultural 672  

Diante das mais variadas violações de direitos humanos ocorridas na 

atualidade, muitas delas ocorrem sob o discurso da autodeterminação cultural. 
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Ademais, violações realizadas são fundamentadas em pressupostos religiosos, a 

exemplo dos sacrifícios de crianças que ocorrem em práticas de feitiçaria673, em rituais 

de magia negra674, em cultos hindus675 e em tribos indígenas brasileiras676; os 

sacrifícios de albinos realizados em regiões da África, para fins de magia677 e os 

inúmeros estupros de crianças caracterizados como casamento infantil, ocorrido em 

diversas partes do mundo678. 

O capítulo anterior tratou sobre a necessidade de imposição de limites 

sobre o exercício da liberdade e ainda lembrou que as distintas cosmovisões podem 

ocasionar a utilização da liberdade para fins diferentes. Hoje, mais do que nunca, 

diante das inúmeras atrocidades cometidas, é necessário fomentar a discussão sobre 

a relevância de se voltar a discutir a existência de padrões objetivos e absolutos de 

direitos que sejam inalienáveis à vida humana e que perpassem as barreiras culturais 

e religiosas. 

Entretanto, como já verificado no tópico anterior, há uma relação muito 

estreita com o discurso multiculturalista e a capacidade de se permitir ofender das 

minorias que tem caracterizado como hegemônico, colonialista ou imperialista toda e 

qualquer tentativa de uma maioria repassar seus valores a uma minoria. 

Ferrajoli, entretanto, considera um equívoco a busca pela universalidade 

dos direitos fundamentais ser interpretada como uma manifestação de imperialismo 

do Ocidente.679 Até Slavoj Žižek afirmou que a resposta para as grandes crises 
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culturais e religiosas pela qual a Europa tem passado não está mais no discurso de 

inclusão e na tolerância, mas na existência de uma nova cultura dominante que possa 

estabelecer limites. “A maior ameaça para a Europa é a sua inércia, o seu refúgio 

numa cultura de apatia e de relativismo geral”, defendeu Žižek.680 

Desta forma, depreende-se que a valorização de princípios e valores 

comuns, estabelecidos pelo direito internacional dos direitos humanos, podem ser 

utilizados não apenas como um parâmetro axiológico norteador e estabelecedor de 

limites, mas também como um instrumento de integração e comunicação entre 

religiões e culturas diferentes.  

Por fim, resta analisar como que o multiculturalismo em seus múltiplos 

aspectos se comporta e pode se comportar diante do universalismo dos direitos 

humanos. Para tanto necessária é a compreensão do termo Ambiente Multicultural 

Laico, especificamente criado a fim de identificar um espaço que atenta para as 

peculiaridades religiosas e culturais de um determinado território não olvidando do 

bem comum como uma finalidade primordial do Estado. 

4.5 A VIABILIDADE DE SUBSISTÊNCIA DE UM AMBIENTE MULTICULTURAL 
LAICO 

Francesco Belvisi, ao falar sobre a sociedade multicultural, apresenta duas 

prospectivas necessárias que precisam ser levadas em consideração quando o 

assunto é abordado. Para o professor italiano é preciso realizar dois tipos de análise, 

uma descritiva e outra prescritiva. Para tanto, necessária á a análise dos fatos 

concretos atuais, bem como a verificação das suas consequências.  

4.5.1 Reconhecimento da existência de diferentes cosmovisões 

Desde o início da presente pesquisa buscou-se deixar claro o perfil 

crítico transcendental pelo qual o trabalho seria norteado. Dessa forma, a constatação 

da existência de diferentes formas de interpretação da realidade, fundamentadas 
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sobre pressupostos religiosos, ratificou a importância do estudo da cosmovisão e suas 

decorrentes consequências naturais. 

Após ter sido analisada sob a perspectiva de ser uma visão pré-teórica 

da realidade arraigada num compromisso religioso básico, verificou-se que a 

cosmovisão ocasiona resultados decorrentes das suas preferências religiosas e 

culturais e que, por conseguinte, influencia diretamente no seu relacionamento com o 

mundo normativo. 

A despeito de não ser comum os documentos nacionais e internacionais 

do Ocidente mencionarem explicitamente as cosmovisões que os orientaram, é 

evidente a força religiosa e cultural existente por trás dos grupos que se reúnem a fim 

de positivar normas a serem validadas nos mais diversos territórios. Assim, padrões 

axiológicos são levados em consideração nos mais diversos processos legislativos, o 

que justifica, portanto,  as inúmeras formas de interpretação dos direitos, das 

liberdades e, em geral, da função Estado. 

Desde as primeiras civilizações cosmológicas foi possível perceber a 

influência que os fenômenos transcendentais exerciam sobre a ordem social. Com o 

advento das revoluções sociais, os últimos séculos foram caracterizados pelo 

esquecimento da importância que os preceitos religiosos têm sobre os indivíduos, 

coletividades e sociedades e, consequentemente, sobre as normas que regulam seus 

territórios. Todavia, apesar de diversas nações terem se manifestado beligerantes à 

religião através de suas leis e decisões judiciais, percebe-se que os embates 

envolvendo os fenômenos religiosos e culturais não diminuíram. Ao contrário, 

continuam aumentando.  

Considerando a relevância da temática na atualidade diante dos últimos 

acontecimentos, é importante reconhecer que há distintas cosmovisões que 

naturalmente geram diferentes formas de compreensão da realidade. Reconhecer a 

existência de múltiplas perspectivas religiosas e culturais é o primeiro passo para 

buscar a solução de conflitos na atual sociedade pluralista. Entretanto, é 

imprescindível que, além do reconhecimento, surja o interesse de estudar os 

fenômenos religiosos e culturais e as suas implicações. Para a presente pesquisa, um 

dos principais objetos de estudo foi a liberdade. Consciente que a liberdade religiosa 



 
 

 

positivada pelos norte-americanos em sua Constituição foi desenvolvida em um 

contexto de perseguição religiosa e usufruída a partir de uma cosmovisão religiosa, é 

essencial verificar a conjuntura em que ela proposta e analisar se na atualidade, ela 

tem sido usufruída da forma pela qual foi projetada para ser. 

4.5.2 Necessidade da fruição da liberdade com responsabilidade 

Diante das inúmeras cosmovisões existentes, é compreensível que haja 

entendimentos divergentes relacionados à liberdade, sua definição e propósitos. Haja 

vista a cosmovisão da tese ter sido um dos fundamentos que proporcionou o 

estabelecimento da liberdade religiosa como hoje é conhecida, principalmente nos 

Estados Unidos, é imperiosa a constatação de que esta liberdade não pode ser 

dissociada da tradição judaico-cristã, conforme já afirmou Tocqueville.  

Para os pais fundadores da nação norte americana, não havia a 

possibilidade de se obter uma liberdade a parte do seu Criador. A convicção dos 

framers acerca da origem de sua liberdade era tão indubitável que raros foram os 

políticos ou militares que não professaram abertamente as suas convicções 

alicerçadas sob tal ótica religiosa.  

Montesquieu, Locke, Rutherford, Kant, Charles, Dalrymple e Rushdoony 

concordaram que a liberdade não deve ser usufruída ilimitadamente. Muito pelo 

contrário, a liberdade deveria ser exercida com responsabilidade. Mangalwady 

afirmou que os princípios de responsabilidade e prestação de contas são apenas o 

outro lado da moeda da dignidade e da liberdade. Assim, para uma pessoa ter 

liberdade de escolher, ela precisaria aceitar a responsabilidade e ser julgada pelas 

escolhas que faz. 

Tanto o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos como a 

Convenção Europeia de Direitos humanos consideram como absoluto e incondicional 

o direito de se ter uma crença ou de alterá-la quando bem entender, sendo impedida 

a interferência do Estado em qualquer opção. No entanto, o direito de manifestação 

de crença ou de religião não é absoluto. São permitidas restrições à liberdade de 

manifestação de religião ou crença desde que tais limitações estejam prescritas em 

lei e necessárias para a segurança pública, manutenção da ordem, saúde e moral da 



 
 

 

sociedade, bem como para a proteção de direitos e liberdades fundamentais das 

demais pessoas.  

A importância destas ressalvas ante às constantes violações de direitos 

humanos fundamentais, que ocorrem em decorrência do exercício da liberdade 

irrestrita, demonstra o dever e a necessidade de ação do Estado a interferir em 

culturas religiosas que usufruem sem responsabilidade e sem oferecer qualquer 

colaboração para o alcance do bem comum do Estado, as suas próprias liberdades. 

Muito embora a pesquisa valorize a necessidade de parâmetros 

limitadores ao exercício da liberdade religiosa, a fim de que esta seja usufruída com 

liberdade, é importante registra que o trabalho busca enaltecer a liberdade religiosa 

como um direito humano e fundamental a todas as pessoas, independentemente de 

suas culturas ou tradições, conforme a Declaração Universal já afirma, por reconhecer 

o caráter primordial que tal direito e liberdade exercem sobre todos os indivíduos. 681 

Considerando a relevância do exercício da liberdade religiosa para o 

desenvolvimento do bem comum espiritual do indivíduo, de um grupo ou nação, 

reconhece-se que o gozo de uma das primeiras liberdades é indispensável ao ser 

humano. Não obstante, a liberdade deve ser usufruída com responsabilidade, a fim 

de que tudo aquilo que for manifestado dentro do Estado, seja de matriz religiosa ou 

cultural, coopere para que o bem comum a toda comunidade seja alcançado.  

4.5.3 Importância da assimilação cultural como um fator de integração 

Tocqueville fez uma excelente constatação ao apurar que nenhum 

indivíduo pode conseguir se livrar por completo do seu passado. Por isso é 

inimaginável pensar em propor qualquer teoria que exija a aniquilação total de traços 
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culturais ou padrões religiosos a qualquer pessoa - e esta nunca foi a proposta desta 

tese.682 

Honeyford, o diretor da escola em Bradford que se posicionou de forma 

contrária às ideias multiculturalistas, sempre acreditou que a melhor forma de fornecer 

as mesmas oportunidades escolares que um britânico recebia aos filhos dos 

imigrantes seria por meio da integração das crianças aos costumes e identidade 

britânicas. 

Durante anos o professor trabalhou com filhos de imigrantes indianos e 

paquistaneses e relatou que muitos pais tiravam os seus filhos da escola durante 

meses e os levavam até o seu país de origem com o intuito de evitar as crianças de 

adquirirem certas características da cultura inglesa. O que mais lhe impressionava era 

a inércia das autoridades locais, que, nestes casos, permitiam constantemente a 

violação do currículo nacional de educação.683 

A legislação britânica previa que, uma vez que um filho ou filha estivesse 

matriculado na escola, a responsabilidade de garantir a frequência das crianças nas 

aulas cabia aos pais. Desta forma, qualquer pai ou mãe que mantivesse o filho tanto 

tempo ausente longe da sala de aula deveria ser processado e devidamente punido. 

Entretanto, no caso dos filhos dos imigrantes, as autoridades escolares nunca 

apresentavam queixa, e, em vez disso, instruíam os professores a considerarem a 

ausência das crianças como uma “experiência cultural e educacionalmente 

enriquecedora”.  

Assim, a legislação que era aplicável a qualquer pai ou responsável 

britânico não era aplicada aos imigrantes, que, em vista das suas diferenças culturais 

e religiosas, tiravam os seus filhos da escola com a finalidade de impedi-los a conviver 

com a cultura que muitos deles, migrantes econômicos, optaram em viver. 

                                            
682 TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. Leis e Costumes. Livro I. Tradução de: 

Eduardo Brandão. São Paulo: Martins fontes, 2014. P. 52. 

683 DALRYMPLE, Theodore. Nossa cultura... ou o que restou dela. Tradução de Maurício G. Righi. 
São Paulo: É Realizações, 2015. P. 326 



 
 

 

Neste caso, os pais estavam prejudicando o aprendizado de seus filhos 

e violando, além das leis nacionais britânicas, os preceitos da Declaração Universal684. 

Ao relativizar as próprias normas nacionais em favor dos imigrantes, as autoridades 

britânicas, além privilegiá-los em detrimento dos outros cidadãos, prejudicavam o 

ensino e a adaptação que poderia proporcionar aos filhos destes imigrantes melhores 

qualificações para um possível futuro promissor.  

Segundo dados do Migration Watch UK685, a esmagadora maioria dos 

imigrantes existentes no Reino Unido na atualidade são de não europeus. Isso sem 

falar nos filhos de imigrantes nascidos em território britânico. O relatório produzido 

pela Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) constatou 

que os filhos de imigrantes nascidos e educados em território europeu enfrentam 

constantes desvantagens quando comparados com filhos de cidadãos nacionais. 

Dentro da União Europeia, a taxa de desemprego entre os filhos de imigrantes 

nascidos na Europa é quase 50% maios quando comparada com os jovens filhos de 

cidadãos europeus.686  

Diante dos dados é possível fazer uma ponderação: há hoje no Reino 

Unido uma grande discrepância entre o número de imigrantes europeus e não 

europeus. Percebe-se também que muitos filhos de imigrantes, nascidos em território 

britânico, encontram mais dificuldades para ingressarem no mercado de trabalho do 

que um jovem inglês. Será que o fato de os não europeus (e seus filhos britânicos) 

não serem incentivados a buscar uma adaptação linguística e cultural não influenciou, 

de certa forma, este triste resultado? 

Será que a relativização das normas, que adaptou as leis nacionais para 

aqueles que justificavam incompatibilidade cultural para eximirem-se do cumprimento 

                                            
684 DUDH. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1.Toda a pessoa tem direito à educação. A 

educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O 
ensino elementar é obrigatório. [...] DUDH. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Disponível em: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf Acesso em 
jul 2017. 

685 MWUK. Migration Watch UK. Population by Country of Birth. Disponível em: 
https://www.migrationwatchuk.org/statistics-population-country-birth Acesso em jul 2017. 

686 OECD. Understanding the socio-economic divide in Europe Background Report 
Disponível em:  https://www.oecd.org/els/soc/cope-divide-europe-2017-background-report.pdf 
Acesso em julho 2017. 



 
 

 

de certas leis, pode estar relacionada ao fato de muitos hoje terem dificuldades para 

se inserirem no mercado de trabalho687? 

O sentimento de pertencimento a algum lugar, que gera uma forma de 

vinculação cívica, o conhecimento de que existem preceitos e valores comuns à 

sociedade que devem ser resguardados para a manutenção da ordem e da paz, 

estabelece laços, vínculos e afeto entre pessoas de diversas crenças e culturas.  

Scruton afirma que este sentimento, a despeito das diferentes cosmovisões, foi o que 

libertou a sociedade das suas divisões internas (brancos e negros; ricos e pobres; 

heterossexuais e homossexuais; católicos e muçulmanos). 

Desta forma, o sentimento nacionalista pode ser um elemento que facilite 

a integração dos indivíduos em uma mesma comunidade política tendo em vista o 

interesse pelo bem comum do povo ser um fator que possa unir os dessemelhantes 

apesar de suas diferenças. 

O Canadá foi o primeiro país a valorizar as políticas multiculturais. Por 

meio da máxima “diversity is our strenght”, desenvolveu o modelo do “Mosaico 

Cultural”, por muitos anos elogiado e recomendado como um modelo de política 

multicultural. Contrária às políticas de assimilação, a nação canadense há alguns anos 

tem desfrutado não somente dos aspectos bons das culturas estrangeiras, mas 

também alguns aspectos nocivos. 

Uma pesquisa realizada no ano de 2016 demonstrou que os canadenses 

estão cada vez mais interessados em desejar que os imigrantes se assimilem à 

sociedade canadense. As principais queixas da população estão relacionadas a falta 

de interesse dos imigrantes em aprender o inglês, a não valorizarem a ambição ou o 

trabalho árduo e o isolamento da comunidade daqueles que não se assimilam.688 

                                            
687 O Comitê Econômico da House of Lords apresentou em 2008 o maior estudo acerca do impacto da 

imigração no Reino Unido em sua economia. Os resultados foram contrários ao que se imaginava. 
Nenhuma evidência comprovou que a taxa de migração (número de imigrantes menos o de 
emigrantes) gerou qualquer benefício à população britânica. Diante dos fatos, foi possível concluir 
que os impactos ao GDP 687 per capta foram quase insignificativos, resultado semelhante aos de 
pesquisas realizadas em outras países. MWUK. Migration Watch UK. Immigration and Economics. 
Key Topics.  Disponível em:https://www.migrationwatchuk.org/key-topics/economics Acesso em jul 
2017. 

688 LIU, Tina. The hypocrisy of multiculturalism in Canada. The Gateway. Disponível em: 
https://www.thegatewayonline.ca/2016/10/multiculturalism-hypocrisy/ Acesso em jul 2017. 



 
 

 

O Instituto Angus Reid, em parceria com a Canadian Broadcasting 

Corporation, demonstrou que os canadenses estão menos inclinados a incentivar as 

minorias a reterem as suas culturas, costumes e idiomas do que estavam há uma 

década atrás.689 690 

Para Rumy Hasan, em vez de encontrar uma sociedade respeitosa, 

tolerante e socialmente coesa, evidências mostram ““segregation, ghettoization, 

resentment, alienation, comunal stress and [...] parallel lives”.691 Semelhantemente, 

Ibn Warraq assevera que enquanto as sociedades europeias são ameaçadas pelos 

guetos religiosos e culturais, frutos da inexistência de políticas assimilacionsitas, é 

imperativo que as liberdades sejam usufruídas nos contextos pelas quais elas foram 

criadas para ser (corroborando com o entendimento demonstrado no tópico anterior) 

692  

Considerando a importância das cosmovisões religiosas e culturais que 

guiam os costumes e as tradições dos indivíduos e os naturais conflitos existentes 

quando cosmovisões distintas entram em contato, é importante que grupos 

minoritários busquem se adequar à comunidade local a  fim de se integrarem à 

sociedade com o intuito de, apesar das diferenças, buscarem conjuntamente o bem 

comum do povo. 

4.5.4 A inevitável intervenção do Estado diante da violação de direitos humanos 
fundamentais 

Jónatas E. M. Machado reconhece que, embora as confissões religiosas 

sejam protegidas, em nome da autonomia, integridade e autenticidade do ser humano, 

o Estado Constitucional não consegue garantir, em termos absolutos, uma igual 

liberdade e tolerância a todas as diferentes cosmovisões religiosas e não religiosas. 

                                            
689 Atualmente, 68% dos canadenses desejam que minorias se esforcem para se adequarem à 

sociedade canadense, enquanto 32% dos entrevistados acham que os canadenses devem encorajar 
a diversidade cultural permitindo com que diferentes grupos permaneçam com seus próprios 
costumes e idiomas.  

690 ANGUS REID. Institute Public Interest Research. What makes us Canadian? A study of values, 
beliefs, priorities and identity. Disponível em: http://angusreid.org/canada-values/ Acesso em jul 
2017. 

691 HASAN, Rumy. Multiculturalism: Some Inconvenient Truths. London: Politico’s, 2010. p. 21. 

692 WARRAQ, Ibn. Why the West is Best: A Muslim Apostate's Defense of Liberal Democracy 
Encounter Books. Edição do Kindle. Locais do Kindle 3124-3126. 



 
 

 

Se assim o fizesse, segundo o entendimento do professor, comprometeria tanto os 

seus princípios de igual dignidade e liberdade a todos, como seria intolerante para 

com as perspectivas que entendessem existir uma verdade absoluta.693 

John Finnis694 ao citar o exemplo da decisão proferida pelo Tribunal 

Europeu de Direitos Humanos no caso Refah Partisi v. Turkey695, ao se referir a 

possibilidade de uma religião rejeitar elementos de ordem constitucional, defende que 

o Estado não deve ficar indiferente diante de doutrinas religiosas que tenham por 

finalidade a violação de certos direitos humanos e da democracia.  

Diante dos fatos, inconcebível é o Estado buscar uma posição de 

neutralidade quando se encontrar diante de confissões religiosas ou grupos culturais 

que, implicitamente ou explicitamente, busquem por meio de seus atos, violar 

princípios fundamentais do Estado de Direito, direitos humanos fundamentais ou 

qualquer outro princípio constitucional ou universal sob a suposta alegação de estar 

usufruindo do direito à liberdade religiosa ou sob o direito de autodeterminação. 

Considerando que há diferentes cosmovisões religiosas ou culturais, é 

natural que suas percepções acerca dos direitos e das liberdades sejam diferentes e 

até mesmo antagônicas. Todavia,  se os interesses defendidos pelo grupo religioso 

ou cultural forem compatíveis com os axiomas do Estado e seus direitos e garantias 

                                            
693 MACHADO, Jónatas E. M. Estado Constitucional e Neutralidade Religiosa: Entre o teísmo e o 

(neo)ateísmo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.  

694 FINNIS, John. Does Free Exercise of Religion Deserve Constitutional Mention? Notre Dame Law 
School.  Disponível em: 
http://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1867&context=law_faculty_scholarship 
Acesso em julho 2017. 

695 Neste caso, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos ratificou a decisão da Suprema Corte da 
Turquia que dissolveu o principal partido do então governo eleito tendo em vista o partido estar se 
preparando para introduzir a charia tanto como uma lei aplicável a todos os cidadãos ou como parte 
de um esquema em que qualquer cidadão estaria sujeito à lei de sua própria religião. Para tanto, a 
Corte entendeu que a charia é incompatível com os princípios da democracia, em conformidade ao 
que está estabelecido na Convenção. Os juízes do tribunal entenderam de forma unânime que: A 
regime based on sharia clearly diverges from Convention values, particularly with regard to its criminal 
law and criminal procedure, its rules on the legal status of women and the way it intervenes in all 
spheres of private and public life in accordance with religious precepts. A political party whose actions 
seem to be aimed at introducing sharia in a State party to the Convention can hardly be regarded as 
an association complying with the democratic ideal that underlies the whole of the Convention. UIO. 
Universitetet i Oslo. Case of Refah Partïsï (The Welfare Party) and others v. Turkey. Disponível 
em: http://www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR5120/h08/ 
undervisningsmateriale/Case_brief_REFAH_PARTISI.pdf Acesso em jul 2017. 



 
 

 

fundamentais, não há qualquer problema em o próprio Estado agir favoravelmente em 

benefício de tal comunidade.  

Em contrapartida, o Estado não deverá ficar indiferente quando 

organizações religiosas que busquem de alguma forma atentar contra o princípio da 

dignidade humana, combater a defesa de certos direitos humanos fundamentais ou 

conspirar contra a segurança nacional. Neste caso é dever do Estado agir em 

conformidade aos seus interesses constitucionais e, de forma parcial e não neutra, 

tomar as medidas cabíveis, necessárias e legalmente previstas.  

4.5.5 A consequente impossibilidade de subsistência de um Ambiente 
Multicultural Laico 

A constatação da viabilidade subsistência de um Ambiente Multicultural 

Laico, expressão criada com a finalidade de melhor descrever um espaço que 

considera válido todas as formas de manifestações culturais, ao passo que também 

não interfere nas escolhas religiosas do indivíduo, mesmo que estas sejam 

incompatíveis com os preceitos constitucionais do Estado, foi o que se objetivou com 

esta pesquisa. 

Para tanto, optou-se por constatar por meio do primeiro capítulo a 

existência de diversas formas de interpretações da realidade que estão 

intrinsicamente ligadas à pressupostos religiosos. Tais modos de enxergar o mundo 

são conhecidos como Cosmovisões e, no capítulo seguinte, buscou verificar a 

possibilidade de as pessoas pensarem religiosamente de forma diferente e basear 

suas vidas em pressuposições religiosas em razão do direito à Liberdade Religiosa e 

que, num contexto de Estado laico, conforme apresentado terceiro capítulo, tais 

pressuposições podem ser manifestadas publicamente desde que cooperem para o 

alcance do bem comum do Estado. 

É inegável o valor que a religião tem para a edificação das famílias, 

sociedades e civilizações. Tanto que a liberdade religiosa, desde a sua instituição 

como um direito positivado, tem sido considerada uma das principais liberdades civis 

fundamentais. A religião por si não é o problema, mas a forma pela qual as 

cosmovisões religiosas interpretam a manifestação do seu exercício de liberdade é o 

que justifica a atuação positiva do Estado para restrição do seu uso. 



 
 

 

Diante desta linha de raciocínio, qualquer forma de expressão cultural 

fundamentada em pressupostos religiosos poderá ser acolhida e até mesmo 

resguardada pelo Estado, desde que, coopere para o alcance do bem comum 

espiritual do indivíduo à medida que cooperar para o alcance do bem comum temporal 

do Estado. 

De forma semelhante, se todas as verdades forem igualmente 

reconhecidas como verdades relativas, outras liberdades, como a de expressão, 

poderão estar comprometidas se, um indivíduo, no exercício de sua liberdade 

religiosa, julgar a si mesmo como detentor de uma verdade absoluta. Assim, a 

invalidade de pressupostos absolutos, elementares às cosmovisões monoteístas, 

poderá impedir a emissão de juízo de valor acerca de outras religiões e manifestações 

culturais.  

Portanto, um Estado laico, cuja principal função é possibilitar a todos os 

cidadãos que usufruam igualmente de sua liberdade de manifestação religiosa, deve, 

em casos em que estas manifestações não contribuam para o alcance do bem comum 

do Estado, agir em defesa dos seus preceitos constitucionais e em favor dos direitos 

humanos fundamentais universalmente válidos. 

Desta forma, diante das inúmeras interferências que o Estado, que deve 

buscar a consecução do bem comum a todos os seus cidadãos pode realizar em 

grupos culturais em defesa da promoção de preceitos constitucionais, em busca 

da tutela de direitos humanos universalmente válidos e para a preservação de 

certos princípios e valores nacionais para a manutenção da ordem e da paz, 

sustenta-se a inviabilidade de subsistência de um Ambiente Multicultural Laico. 

 



 

 

 

CONCLUSÃO 

Desde a formação das primeiras civilizações, é consabido que os 

padrões morais e valorativos que dirigem as sociedades sempre estiveram ligados ao 

relacionamento que os líderes desenvolviam com suas divindades. Desta forma, as 

diferentes cosmovisões religiosas desenvolvidas ao longo dos séculos geraram 

distintas formas de interpretação da realidade que, naturalmente, moldaram as 

variadas compreensões sobre o homem, acerca da liberdade e a respeito da sua 

postura diante do Estado e das leis. 

Entretanto, em razão do processo de secularização e a valorização da 

razão em detrimento do transcendente, a influência que os pressupostos religiosos 

exerciam sobre a vida dos indivíduos foi sendo preterida, com o passar do tempo, na 

cultura ocidental. A partir desta perspectiva, o trabalho visou resgatar a importância 

que o fenômeno religioso teve na construção da história e que deve ter durante a 

análise de um dos dilemas mais complexos da atualidade: o multiculturalismo. 

De acordo com a teoria proposta pelo Prof. Dr. Jónatas Machado, 

catedrático da Universidade de Coimbra, o Estado Constitucional como é conhecido 

hoje apenas se desenvolveu a partir da compreensão de um cosmos totalmente 

ordenado696, regido por leis naturais absolutas que justificam a necessidade de 

parâmetros limitadores não somente para o homem, mas para as próprias instituições 

que ele criou. Neste sentido, a cosmovisão cristã foi o fio condutor que delineou o 

estudo acerca da liberdade religiosa, sempre defendida pela cosmovisão em apreço, 

e conduziu o processo de formação do Estado laico, um dos principais promotores da 

tal liberdade. 

Buscou-se, portanto, demonstrar que a finalidade da liberdade religiosa 

é possibilitar aos indivíduos a liberdade de ter e manifestar uma religião; direito já 

pleiteado séculos antes da formação do Estado Moderno. A partir deste ponto de vista, 

a religião não deve ser apenas tolerada, mas liberada para ser manifestada por todos 

                                            
696 John Finnis também parte da premissa da existência de um mundo pré-ordenado, um todo em que 

todas as coisas têm seus devidos lugares. Neste norte, nas comunidades humanas cada indivíduo 
teria uma função a cumprir em prol do todo social. 



 
 

 

os seus adeptos. No entanto, constatou-se que o direito de manifestação religiosa não 

é absoluto, podendo e devendo ser restringido quando suas ações não cooperarem 

com o alcance do bem comum do Estado. 

A perspectiva do bem comum foi apresentada a partir do direito natural, 

compreendido como uma das teorias que buscam justificar a necessidade da 

discussão sobre o bem comum haja vista as leis apenas serem consideradas legítimas 

(no entendimento de Finnis) ou justas (no entendimento de Strauss) desde que 

cooperem para alcançar tal objetivo como a finalidade do Estado. 

 É importante destacar que o consenso de toda a humanidade, ou seja, 

a anuência de todos sobre a existência de leis capazes de julgar o direito positivo, não 

é de forma alguma condição necessária para a existência do direito natural, conforme 

defendeu Strauss. Posição semelhante é a adotada por Ferrajoli, ao afirmar que o 

consentimento de todos não é necessário para a ratificação da validade dos direitos 

humanos fundamentais.  

Desta forma, o direito natural ao fornecer os princípios e valores que 

fornecem sustentação para a positivação das leis que sustentam os direitos e as 

liberdades, não permite que o homem, através dos seus subjetivismos, aja em 

conformidade às suas próprias preferências e, por certas vezes, além dos limites 

legais. O bem comum, sob esta ótica, foi analisado como um parâmetro limitador para 

o exercício da liberdade religiosa dentro do contexto do Estado laico a fim de evitar 

que direitos humanos sejam violados sob a justificativa de exercício da liberdade 

religiosa. 

Portanto, ao passo que é dever do Estado laico permitir as 

manifestações religiosas com o intuito de possibilitar aos habitantes a busca pelo bem 

comum espiritual, verificou-se que é sua obrigação diferenciar, em caráter protetivo, 

as cosmovisões religiosas que contribuem ou dificultam para a consecução dos 

axiomas elementares de sua Constituição, favorecendo as que cooperam e 

obstaculizando as que prejudicam a comunidade política no alcance de seus 

princípios e objetivos fundamentais. 

É neste ponto que o multiculturalismo é trazido para o epicentro do 

debate. Diante das constatações apresentadas, questionou-se: é viável a 



 
 

 

subsistência do multiculturalismo em um Estado laico sem qualquer subordinação 

legal ou constitucional sob o argumento de exercício da Liberdade Religiosa?  

Diante de tal questionamento foi levantada a seguinte hipótese: 

É improvável a subsistência do multiculturalismo em um Estado laico sob 

o pretexto de benefício da Liberdade Religiosa, tendo em vista a necessidade de 

relativização de direitos inerentes à pessoa humana a fim de proporcionar a liberdade 

e a igualdade desejada à culturas divergentes.  

Da leitura do trabalho depreende-se que a hipótese foi confirmada, pelas 

justificativas que seguem: 

1) Uma das principais características do multiculturalismo reside no 

fato de ele não se preocupar com as relações e os possíveis conflitos entre as culturas, 

mas apenas buscar o reconhecimento e a tolerância sem propor quaisquer 

alternativas viáveis para o alcance dos seus objetivos. Desta forma, qualquer tentativa 

de integração é eliminada diante da obtenção do reconhecimento da sua identidade 

cultural.  

Deste ponto de vista, o multiculturalismo desestabilizaria certos valores 

já solidificados na sociedade697 e enfraqueceria, ou eliminaria, a consciência das 

liberdades individuais, em vista do indivíduo, a todo momento, precisar reposicionar-

se diante de si mesmo e no tocante ao relativo e subjetivo complexo social. 

2) Todas as culturas, sob a ótica multiculturalista, devem ser 

consideradas igualmente válidas em um mesmo espaço social. Nesta linha de 

raciocínio, qualquer tentativa de compartilhamento de direitos que possam ser 

considerados universais é caracterizada como uma postura imperialista, colonialista 

ou hegemônica, haja vista a imposição de valores absolutos que, sob tal ótica, 

carecem de qualquer fundamento absoluto para corroborarem com sua objetividade. 

A partir desta prospectiva, o multiculturalismo enfraqueceria ou 

inviabilizaria a defesa e a luta para que os direitos humanos fundamentais fossem 

                                            
697 É importante ressaltar que os valores solidificados na sociedade são imutáveis; atemporais; 

autoevidentes e pré-valorativos, em razão de existirem independentemente de serem reconhecidos 
e valorados pelo homem. 



 
 

 

acessíveis a todos, sob a justificativa de interferência em uma autodeterminação de 

um indivíduo ou grupo. 

De forma semelhante, ao considerar todas as culturas ou manifestações 

de religiosidade como igualmente válidas, todo e qualquer discurso que defenda um 

uma moral ou padrões absolutos são considerados exclusivistas, e, portanto, 

ofensivos à certas culturas ou religiões.  

Logo, haja vista a vigente legislação do discurso de ódio; opiniões e 

debates podem ser impedidos tendo em vista qualquer posicionamento ser 

considerado ofendido ou incitador ao ódio. Ademais, a valorização de todos os 

posicionamentos como moralmente válidos tem impedido a emissão de juízo de valor 

sobre determinados comportamentos e estimulado o discurso politicamente correto. 

Neste norte, as tentativas de igual valorização das culturas, além de impedir o dificultar 

o debate no espaço público, impedem a busca da universalidade dos direitos 

fundamentais pelo fato de permitir a cada grupo a autodeterminação legislativa, sem 

considerar, então, a existência de direitos que sejam válidos independentemente de 

espaço, tempo e cultura. 

3) Outra característica peculiar do multiculturalismo é o direito de 

autodeterminação, sendo que um grupo religioso ou cultural, de acordo com este 

entendimento, pode desenvolver-se e autodeterminar-se de acordo com as suas 

próprias peculiaridades religiosas, culturais e até mesmo legislativas. 

Neste sentido, o Estado, para permitir que tais comunidades 

desenvolvam-se plenamente, deve abter-se a fim de conceder o direito de 

autoderterminação. Entretanto, se confissões religiosas ou grupos culturais que, 

implicitamente ou explicitamente, por meio de seus atos, violarem princípios 

fundamentais do Estado de Direito, direitos humanos fundamentais ou qualquer outro 

princípio constitucional ou universal sob a suposta alegação de estar usufruindo do 

direito à liberdade religiosa ou sob o direito de autodeterminação, é dever do Estado 

intervir em defesa da tutetela de tais direitos.  

Portanto, é possível constatar que o Estado laico, na sua função de 

possibilitar a todos os cidadãos o exercício de sua liberdade de manifestação religiosa, 

deve, em casos em que estas manifestações não contribuam para o alcance do bem 



 
 

 

comum do Estado, atuar em defesa dos seus preceitos constitucionais e em favor dos 

direitos humanos fundamentais universalmente válidos. 

Desta forma, diante das interferências que o Estado pode e deve realizar 

em defesa da promoção de preceitos constitucionais, em busca da tutela de 

direitos humanos universalmente válidos e para a preservação de certos 

princípios e valores nacionais para a manutenção da ordem e da paz, sustenta-

se a inviabilidade de subsistência de um Ambiente Multicultural Laico. 
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