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RESUMO

TAVARES, I. F. D. Razões religiosas na esfera pública: uma análise teórica e empírica
da atuação pentecostal no Poder Legislativo brasileiro. 2012. 159 f. Dissertação
(Mestrado em Direito Público) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.

Os marcos da modernidade – a secularização e a laicidade – tem sido hoje postos
em xeque por crescentes movimentos religiosos. As fronteiras entre Estado e religião
estão sendo desafiadas e redefinidas. Dentro dessa renovação, coloca-se a questão da
possibilidade ou não do uso de razões religiosas na esfera pública. O debate ganha
importância no Brasil na medida em que o Pentecostalismo, ramo de Protestantismo em
rápida expansão, fez afluir aos quadros do Congresso Nacional um número sem
precedentes de candidatos eleitos graças à filiação religiosa. A análise teórica e empírica
do uso de razões religiosas e da política pentecostal pretende jogar luz à questão, tendo
sempre como paradigma, limite e orientação o fundamento último da liberdade
religiosa: a dignidade da pessoa humana.

Palavras-chave: Liberdade religiosa. Democracia. Liberalismo. Razões públicas.

ABSTRACT

TAVARES, I. F. D. Religious reasons in the public sphere: an theoretical and empirical
analysis of the Pentecostal politics in the Brazilian National Congress. 2012. 159 f.
Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2012.

The hallmarks of modernity – secularism and laicitë – have now been called into
question by growing religious movements. The boundaries between state and religion
are being challenged and redefined. Within this renewal, the question about using or not
religious reasons in the public sphere arises. The debate has great importance in Brazil
insofar as Pentecostalism, a rapidly expanding branch of Protestantism, has flocking to
the tables of the National Congress an unprecedented number of candidates elected
because of their religious affiliation. The theoretical and empirical analyzes of the use of
religious reasons and of the Pentecostal politics intends to shed light to the issue, using
always as a paradigm, limits and guidance, the ultimate foundation of religious
freedom: the dignity of the human person.
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INTRODUÇÃO

Laicidade: um termo que vem acompanhando os Estados desde o advento da Era
Moderna, e que significou um grande passo na conquista dos direitos humanos. A separação
entre Estado e religião foi uma das maiores vitórias das revoluções liberais e permitiu o fim
de guerras fratricidas, iniciadas pela vontade de impor os desígnios de Deus.
Secularização: um processo concomitante ao advento dos Estados modernos,
possibilitado tanto pela evolução do método científico, que retirou a sobrenaturalidade da
natureza, quanto pela gradual separação de Estado e da Igreja e o fim da imposição da fé do
governante aos seus súditos. Esperava-se, até bem pouco tempo atrás, que a secularização do
Ocidente se fortaleceria cada vez mais: aos poucos, Deus se afastaria do dia a dia das pessoas,
a religião se esmaeceria e a ciência seria o único dogma em que se poderia confiar.
Laicidade e secularização: duas palavras indispensáveis para a compreensão da Era
Moderna. Era em que enfim as religiões, pouco a pouco, encontrariam a derrota e o Estado se
veria livre das influências danosas da fé. Esta, por sua vez, passaria definitivamente para o
espaço privado e, mesmo ali, diminuiria vagarosa e continuamente, e os sociólogos apenas
precisariam esperar o momento de declarar que a religião havia desaparecido das sociedades
educadas.
Como tantas vezes ocorre, porém, as expectativas não corresponderam à realidade.
Ao longo das últimas décadas do século XX, um novo processo começou a germinar
naqueles mesmos países em que antes se tinha certeza da iminente e completa secularização
da sociedade: a volta das religiões. Apesar da revolução científica, social e cultural, as pessoas
não estavam deixando de crer; na verdade, diversos movimentos religiosos cresceram, mais e
mais pessoas passaram a buscar algum tipo de relação com o sagrado, e fundamentalismos se
exacerbaram. A tese de que uma crescente secularização engoliria o mundo foi posta por
terra.
Esse movimento de crescente religiosidade não veio sem consequências para a
laicidade: o fervor religioso não apenas reapareceu e cresceu como também fez questão de
remarcar seus espaços sociais – e, consequentemente, estatais. É assim que a separação entre
Igreja e Estado, após séculos de consolidação, foi desafiada a remodelar suas fronteiras e a
rever seus dogmas. Como explica Joanildo Burity:
(...) aos poucos foi-se acumulando uma evidência contrária às expectativas e à
eficiência do marco conceitual e institucional liberal. Da politização do
catolicismo e do protestantismo histórico latino-americanos nos anos 70 e 80 ao
crescimento vertiginoso dos pentecostais e carismáticos e à explosão de

11

particularismos étinico-religiosos nos anos 90, passando pela revolução iraniana;
a resistência da Igreja Católica na Polônia e de outros movimentos religiosos nos
países do leste europeu; e a disseminação de um misticismo cosmocêntrico
oriental entre inúmeros segmentos das camadas médias escolarizadas – tudo
aponta para uma configuração do religioso que opera segundo uma lógica de
deslocamento de fronteiras e ressignificação ou redescrição de práticas. O efeito
contraditório mais marcante destes dois processos é o de que o aprofundamento
da experiência religiosa como algo pessoal, individual, íntimo se dá ao par com
uma desprivatização ou publicização do religioso1.

No Brasil, não foi diferente. O país, de maioria católica, tem visto nos últimos
quarenta anos a ascensão de uma nova doutrina religiosa, o pentecostalismo, que ajuda a
manter firme o grau de religiosidade da população apesar da derrocada do catolicismo. O
pentecostalismo cresceu e se expandiu, o que teve reflexos na esfera pública. Foi-lhe
necessário iniciar um relacionamento intenso com as instâncias do poder estatal, uma vez que
era necessário demarcar fronteiras sectárias, arranjar recursos para expansão denominacional
e ser tratado em igualdade de condições em relação às demais religiões do país.
Assim, a influência religiosa na política, efetuada, nas últimas décadas, de maneira
velada pelos católicos, revelou-se por completo por meio dos pentecostais. Candidatos oficiais
nas igrejas, campanhas dentro dos templos e na hora dos cultos, alusão a trechos bíblicos nas
campanhas eleitorais: o uso da máquina religiosa para a obtenção de sucesso eleitoral e o uso
da máquina política para delimitar fronteiras denominacionais passaram a ser fatores
constantes nos Poderes Executivo e Legislativo brasileiros.
Um dos reflexos mais importantes desta volta da religião e da redefinição de fronteiras
da laicidade é relativo ao uso de razões religiosas na esfera pública, tema que tem a ver com a
própria legitimidade das ordens estatais cogentes. De fato, séculos de liberalismo político
possibilitaram às sociedades atuais uma enorme pluralidade de estilos de vida, mas, ao mesmo
tempo, puseram em xeque as justificativas de legitimação do Estado Nacional. Se antes a
língua, a história, comum, a cultura, ou até mesmo a raça serviam como fonte de legitimidade
do Estado, hoje, dificilmente a população de qualquer país possui tamanho nível de
identificação. Como, então, promulgar leis quando a Nação é composta por variados grupos,
de valores e culturas contrastantes? Como decidir quais desses valores devem ser tornados
cogentes? E como saber se a lei que expressa uma visão de mundo de apenas um grupo,
impondo aos demais um estilo de vida sectário, é válida? A questão passa, portanto, por saber

1

BURITY, Joanildo A. Religião e política na fronteira: desinstitucionalização e deslocamento numa
relação historicamente polêmica. Revista de Estudos da religião, São Paulo, v. 1, n. 4, p. 28, 2001.
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como um Estado pode criar leis racionais e legítimas, levando-se em conta a liberdade igual
de todos os cidadãos.
Em busca de uma solução, John Rawls elaborou um modelo de liberalismo político no
qual todos os agentes políticos, imbuídos de uma amizade cívica, oferecem uns aos outros
razões que todos possam razoavelmente aceitar. Esta razoabilidade, que será definida no
capítulo dois deste trabalho, exclui necessariamente razões de doutrinas abrangentes, ou seja,
razões que façam sentido a apenas um determinado grupo, seguidor de um determinado estilo
de vida. Isso exclui, em primeiro lugar, as razões religiosas.
Este modelo rawlsiano, grande exemplo do denominado exclusivismo – ou seja,
corrente defensora da exclusividade do uso de razões públicas na esfera pública –, parece, à
primeira vista, uma excelente solução para o problema da legitimidade da democracia atual.
Como dito, porém, a religião vem requerendo mais espaços, desafiando as fronteiras liberais e
buscando impor suas razões à organização do Estado; por outro lado, importantes
movimentos religiosos do século XX – tais como o pela liberdade da Índia e o movimento dos
direitos civis nos EUA – demonstraram que a religião pode influir na esfera pública não para
impor um estilo de vida, mas sim para libertar e trazer igualdade a cidadãos considerados de
segunda classe.
Alguns autores, então, se perguntam se essa exclusão das razões religiosas da esfera
pública é realmente necessária, benéfica e, até mesmo, possível.
A presente dissertação busca analisar o debate acerca do lugar das razões religiosas na
democracia pluralista atual. Para isso, há de se construir, inicialmente, uma base teórica para,
em seguida, cuidar da aplicabilidade empírica das teses ao caso brasileiro. Entendeu-se que
seria impossível um aporte platônico do tema, até porque a maior parte dos trabalhos acerca
do assunto é estrangeira, o que faz do seu uso no Brasil uma tarefa a ser realizada com
extremo cuidado. Ademais, a teoria é importante na medida em que se demonstra realista e
útil, sendo dispensáveis as discussões para fins puramente intelectuais. Tendo este enfoque
em mente, o presente texto se divide em quatro capítulos, como se explica abaixo.
No primeiro capítulo interessa saber qual o fundamento último da liberdade religiosa.
Ao longo dos séculos, diversos autores dissertaram sobre o assunto, passando-se pela
justificativa da garantia da liberdade religiosa como estratégia política (Maquiavel, Tomás de
Aquino); em razão da comparação com outros povos (Voltaire) ou de que o sentimento de que
a liberdade religiosa é algo bom (Walzer); pela impossibilidade de se dizer, afinal, qual a
crença verdadeira (Locke) e, atualmente, por se entender que a liberdade religiosa é necessária
para preservar aquela característica dos homens que os faz todos igualmente livres: a
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dignidade da pessoa humana. Este fundamento último será o guia que, ao final, apresentará a
melhor solução para as questões aqui propostas.
O segundo capítulo, por sua vez, trata diretamente do debate teórico acerca das razões
religiosas na esfera pública: é apresentada a tese exclusivista, com ênfase na doutrina de John
Rawls, e, em seguida, são apontadas as principais críticas a este posicionamento. Habermas,
Eberle, Taylor e Waldron, dentre outros, fazem parte do coro de oposicionistas e apontam a
riqueza trazida ao debate pelas razões religiosas, a impossibilidade de se delimitar o que é
razoável, a dificuldade de se dividir a personalidade de um fiel em pública e privada para
atender aos pressupostos de participação exclusivistas. O debate é precedido de uma breve
explanação acerca de um importante pressuposto teórico: a democracia deliberativa.
Iniciando a segunda parte deste trabalho, de cunho empírico, o terceiro capítulo
adentra a realidade brasileira para conhecer os religiosos mais atuantes na política nacional: os
pentecostais. Procurou-se fazer uma análise sociológica das razões de crescimento desta
religião, bem como dos seus principais dogmas. Isso é essencial para a aplicação da parte
primeira, a teórica, na medida em que diversas das oposições ao exclusivismo se dão com
base na maneira como a religião se constrói socialmente e influi na vida do fiel. A pesquisa
sociológica demonstrou que muitas dessas críticas são verdadeiras no caso do pentecostalismo
brasileiro.
O capítulo, então, continua para explorar a atuação política dos pentecostais. Aqui, a
Igreja Universal do Reino de Deus é o melhor exemplo, sendo pioneira no movimento
eleitoral de lançar candidatos próprios. São exploradas as razões para a entrada dos
pentecostais na política, o seu histórico e as estratégias pelas quais as Igrejas buscam alcançar
vagas no Legislativo e no Executivo.
O quarto capítulo adentra as razões pentecostais na política brasileira. Foi realizada
pesquisa empírica, com visita aos sites da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e
também às páginas pessoais de todos os deputados e senadores pentecostais para que se
descobrisse que tipo de discurso é utilizado por eles na esfera pública. O capítulo se inicia
com uma descrição acerca de tudo que foi dito por estes políticos nos anos de 2011 e 2012
acerca de um tema moral específico 2. Segue-se uma análise dos discursos à luz do que foi
debatido nos capítulos anteriores, tendo sempre como guia o fundamento último da liberdade
religiosa: a dignidade da pessoa humana.

2

O tema moral adotado para os fins da pesquisa empírica foi o do movimento pelos direitos dos
homossexuais. As razões da escolha desse tema específico estão esclarecidas no próprio capítulo quatro.
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Por fim, cumpre esclarecer que a presente pesquisa tem por objetivo jogar luz sobre
um debate muitíssimo complexo, que é o das razões religiosas na esfera pública. Sem querer
roubar do leitor o prazer da surpresa, o que pode ser adiantado é que não foram encontradas
respostas fáceis e que, desde já, é bom abandonar um olhar maniqueísta, na medida em que a
atuação pentecostal apresenta diversas faces na política e na sociedade, sendo difícil se chegar
a apenas uma conclusão – é tudo, sim, mais complexo e desafiador do que se imaginava no
início, quando este texto começou a ser escrito. A tolerância teve de ser praticada em um nível
quase insuportável para que se chegasse a um ajuste fino do tipo ideal de democracia que se
desejava. Assim, para que as conclusões mantivessem o prumo em um mar de argumentos e
justificativas e de conflitos de liberdade e igualdade, a tentativa foi a de manter sempre o
norte na dignidade da pessoa humana.
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1 FUNDAMENTOS DA TOLERÂNCIA E LIBERDADE RELIGIOSA

1.1 Três perguntas acerca de liberdade e tolerância

Há muitas maneiras de um Estado lidar com a religião: desde as mais parciais,
sanguinárias e belicistas às mais neutras e pacíficas. E é justamente nos dias atuais, em que as
religiões no mundo experimentam um fortalecimento e uma tentativa de volta à esfera
pública3, em que os Estados enfrentam sérias dúvidas sobre como lidar com exigências
religiosas, que a postura estatal diante do fenômeno da fé deve ser analisada de maneira
crítica e garantidora.
Este capítulo não trata dos diversos modelos de tolerância e liberdade religiosa que
existiram e existem no mundo, mas do que fundamenta três possíveis atitudes de um Estado e
de uma sociedade frente ao fenômeno religioso. Ou seja, não se pretende aqui, como já feito
por alguns autores4, a conformação institucional e social de tolerância e liberdade ao redor do
mundo, em uma perspectiva realista e concreta. O que se deseja, na verdade, é inicialmente
descrever as maneiras como um Estado pode tratar a religião e saber por que uma dessas
opções seria a melhor. As atitudes aqui tratadas, portanto, são ideais teóricos que não se
baseiam em nenhuma realidade específica. A forma de aplicação dessas atitudes na realidade
concreta é outra questão, dispensável para este estudo.
Feitas as devidas ressalvas, um Estado pode adotar três diferentes atitudes ideais em
relação à religião, do modo mais parcial ao mais imparcial e que podem ser categorizadas da
seguinte forma:
(i) Atitude intolerante. O Estado assume uma posição em relação às crenças religiosas,
elegendo uma fé como a verdadeira. As demais são entendidas como errôneas e heréticas, e,
por isso, passíveis de perseguição e eliminação pela força. Exemplos seriam os Estados

3

HABERMAS, Jürgen. Entre naturalismo e religião: estudos filosóficos. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 2007. p. 129. Nesse sentido, BURITY, Joanildo A. op. cit., p. 28.
4
Diversos autores já descreveram as diversas soluções políticas para se lidar com a religião, dentre os
quais MACHADO, Jónatas. Liberdade religiosa numa comunidade constitucional inclusiva: dos direitos da
verdade aos direitos dos cidadãos. Coimbra: Coimbra Editora, 1996. STARCK, Christian. Raices historicas de la
liberdade religiosa moderna. Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid, a. 16, n. 47, maio/ ago.
1996; WALZER, Michael. Da tolerância. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
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medievais católicos, que não admitiam liberdade fora da verdade da Igreja e não toleravam
minorias dissidentes5.
(ii) Atitude condescendente. O Estado também assume uma posição acerca de qual a fé
verdadeira, mas não se dedica a eliminar concepções de vida diversas e concorrentes. Adotase uma atitude condescendente e o exercício de outras religiões que não a oficial é permitido;
não há, no entanto, um direito, e sim mera benesse estatal, que pode regular como e em que
limites se dará esse exercício. Alguns exemplos são a Constituição Imperial, de 1824,
católica; os Estados do Império austro-húngaro após a paz de Agsburgo, e os Estados
europeus após a paz de Westfália; e a França atual, que elegeu o estilo de vida ocidental
francês como algo a ser defendido e aplicado, mesmo que à força.
(iii) Atitude liberal. O Estado não toma posição acerca dos assuntos da fé – deixa de
lado, portanto, uma atitude de perfeccionismo moral. Cria-se uma esfera separada da religiosa
e cada cidadão que decida por si mesmo qual a crença verdadeira. Nesta conformação, a
liberdade de crença não é mera benesse, mas sim um direito individual. A religião é
privatizada e a esfera pública eleva-se acima das concepções de mundo existentes,
legitimando-se como um poder neutro.
São essas, basicamente, as atitudes ideais a serem adotadas. Repita-se, mais uma vez,
que tal classificação tem mero interesse teórico: dificilmente se encontrará na realidade um
modelo puro como estes – nem mesmo nos Estados citados a título exemplificativo: os
Estados medievais mantiveram muitas vezes atitudes de tolerância em relação ao judeus, o
que era defendido por Tomás de Aquino 6. Após a paz de Westfália, vários ritos eram
tolerados, mas certamente não o muçulmano e muito menos o ateísmo 7. Ademais, muito
embora a maior parte dos países ocidentais garanta a liberdade religiosa e separe política de
religião, não existe nem nunca existiu um laicismo puro, e sempre há alguma forma de
preferência do Estado por uma ou outra religião.
Tendo em vista estas três possibilidades, uma de intolerância, a outra de mera
tolerância e a última de direito de liberdade, é de se indagar qual delas é a melhor, a mais
adequada à sociedade moderna e plural e ao conceito de homens livres e iguais.

5

A tolerância nos Estados católicos existia apenas na medida em que fosse extremamente necessária.
Cfe. MACHADO, 1996, p. 37 e SELIGMAN, 2009, p. 2890.
6
Os judeus eram tolerados, pois, apenas com sua permanência na terra, a segunda vinda do Salvador era
possível. SELIGMAN, 2009, p. 2890.
7
STARCK, 1996, p. 11-12. Após a paz de Westfália os cidadãos tinham sua liberdade de consciência
garantida, desde que professando a religião cristã através do protestantismo, catolicismo ou igreja reformada.
Outras religiões ou formas de cristianismo não eram aceitas.
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Essas são questões que se relacionam com o fundamento último da tolerância a da
liberdade religiosa: na verdade, só é possível saber que tipo de sociedade se deve defender e
construir uma vez respondidas outras duas questões:
(i)

por que devemos ser tolerantes?

(ii)

por que devemos garantir a liberdade religiosa?

Como já se esboçava linhas acima, tolerância e liberdade religiosa são diferentes
posições jurídicas. Apenas se tolera aquilo de que se discorda, ou seja, quando já existe um
posicionamento sobre o assunto e qualquer opinião divergente causa estranhamento; por outro
lado, quando se confere liberdade religiosa, tal questão não é posta: não se toma posição
frente a uma concepção de vida, mas tão somente se garante a sua existência e exercício. A
tolerância pressupõe uma tomada de posição acerca da religião e não constitui um direito, mas
sim uma benesse. A liberdade religiosa pressupõe liberdade dos cidadãos e soberania estatal
baseada em outra coisa que não a religião – se trata de um direito oponível ao Estado8. Assim,
se coloca uma última pergunta:
(iii) Podem os Estados ser meramente tolerantes ou é necessário que garantam
liberdade religiosa?
As respostas dependem do fundamento último da tolerância e liberdade religiosas.
Assim, o presente capítulo apresenta as principais justificativas apresentadas ao longo
dos séculos para a defesa da liberdade religiosa e da tolerância. Embora outras justificativas
existam, escolheu-se aqui tratar apenas das mais significativas ou utilizadas. O ponto se inicia
com a comparação com outras culturas tolerantes, passando pelo uso político da tolerância e o
liberalismo político rawlsiano, sem se esquecer do motivo histórico da incerteza das crenças.
Embora todas sejam justificativas importantes, será demonstrado, ao longo do texto, que todas
são insuficientes. Ao final, o fundamento último da liberdade religiosa, a dignidade da pessoa
humana, será apresentado em suas dimensões, bem como em seus aspectos jurídicos. Assim,

8

STARCK, 1996, p. 10, e também MACHADO, 1996, p. 73, na qual explica: “A diferença entre
liberdade religiosa e tolerância radica, fundamentalmente, no facto que de que a primeira é vista como
integrando a esfera jurídico-subjectiva do seu titular, ao passo que a segunda é vista como uma concessão
graciosa e irresistível do Monarca, do Estado ou de uma maioria política ou religiosa. A tolerância religiosa
consistiu, assim, num momento de transição no processo que conduziu à consagração constitucional à liberdade
religiosa”. Ernesto Vidal Gil faz uma diferenciação semelhante, na qual trata de tolerância negativa, na qual há
uma relação vertical, de benevolência entre o tolerante e o tolerado, e de tolerância como reconhecimento do
outro como pessoa livre e igual, dotada de dignidade (GIL, Ernesto J. Vidal. Los derechos de solidariedade en el
ordenamento jurídico español. Valencia: Tirant le Blanche, 2002. p. 51). Habermas faz uma categorização
semelhante, na qual distingue tolerance, uma forma de comportamento dos cidadãos, que aceitam as crenças dos
demais, em uma atitude de respeito, e toleration, um ato legal emanado do governo que permite o exercício de
certa religião (HABERMAS, Jürgen. The concept of human dignity and the realistic utopia of human rights.
Metaphilosophy, v. 41, n. 4. Oxford; Malden, p.1-4, jul. 2010).
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se procurará demonstrar que apenas um Estado liberal é capaz de respeitar a todos como livres
e iguais, ou seja, dotados de dignidade.

1.2 Fundamentos da liberdade e tolerância religiosas

Ao longo do tempo, diversas foram as justificativas para modelos intolerantes,
condescendentes ou liberais. A questão da diferença religiosa e os modos de tratá-la variam
conforme a ideologia e a cultura. No entanto, podem ser agrupados alguns argumentos que
são utilizados de forma recorrente, no passar dos séculos, por autores e Estados diversos:
desde a observação e comparação com outros povos, passando pela tolerância como mera
estratégia na manutenção do poder político e pela impossibilidade epistemológica de se dizer
qual fé é verdadeira, até às sobreposições de consensos e à dignificação do homem.
É bom evitar a conclusão apressada de que essas justificativas se excluem, ou de que
apenas uma delas deve ser escolhida. Como se procurará demonstrar, toda e qualquer
justificativa em prol da liberdade religiosa é bem-vinda, na medida em que a neutralidade do
Estado e a liberdade de consciência não são um dado natural e imutável. Em outras palavras, a
luta pela laicidade deve ser constante, e é válido todo e qualquer argumento que possa
convencer um indivíduo resistente ao reconhecimento dos direitos de determinada crença.
Ademais, muito embora, neste texto, se elenquem separadamente as justificativas da
liberdade religiosa – o que se faz apenas por razões sistemáticas –,

todas elas estão

interligadas em maior ou menor grau: a observação de culturas tolerantes leva povos
envolvidos em lutas fratricidas a desejarem a paz interna, o que pode ser utilizado
politicamente por um governante. Essa observação também demonstra a impossibilidade de se
afirmar a fé verdadeira, e esta aponta para a igualdade intrínseca de todos os homens – a
igualdade na incerteza –, e, logo, à liberdade de cada um decidir por si mesmo e assim por
diante. Essas ligações serão discutidas novamente na conclusão deste capítulo. Neste
momento, porém, há de se examinar cada argumento separadamente.

1.2.1 O bom exemplo das culturas e religiões tolerantes

Uma primeira forma de defesa da tolerância religiosa, utilizada por muitos autores ao
longo da história, é a comparação com outras culturas e religiões, bem como o apelo ao
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próprio conteúdo da crença dominante9. O defensor da tolerância tentava cativar seu público
citando povos e lugares em que a maioria e as minorias, os governantes e governados, não se
acabavam em lutas fratricidas por questões de fé. Por outro lado, também se tentava
demonstrar como a própria religião majoritária pregava a aceitação dos cidadãos de ideias
diferentes.
Um primeiro autor que pode ser encaixado nessa linha de defesa é John Locke (1632–
1704), que escreveu o importante texto Epistola Tolerantia, posteriormente traduzida como A
letter concerning toleration 10-

11

, bastante influente à época12. Muito embora Locke concentre

seus argumentos na teoria política liberal incipiente à época, é inegável que o autor também
escreve para um público-alvo estabelecido: os cristãos. Assim, afirma que Deus não outorgou
a nenhum homem o compromisso de cuidar das almas, nem mesmo aos magistrados13. No
mesmo sentido, declara completa incongruência entre a imposição da fé pela força e os
princípios cristãos da caridade e amor ao próximo 14.
Outro autor que se utiliza de argumentos cristãos para convencer seus compatriotas é
Voltaire (1694–1778). O autor inseriu, em seu Tratado sobre a tolerância, um capítulo
intitulado “Se a intolerância foi ensinada por Jesus Cristo”15, em que analisa diversas
passagens bíblicas. A tentativa é a de demonstrar que a tolerância havia sido ensinada por
Jesus. Ao longo de todo o livro, o autor se utiliza de argumentos cristãos, enfatizando a
barbaridade dos perseguidores religiosos e o distanciamento destes em relação à caridade
cristã16, além de combater autores que se valiam dos Evangelhos para fundamentar o
sacrifício dos não ortodoxos.
Por outro lado, tomando como parâmetro outras culturas, o filósofo iluminista
colaciona uma longa lista de povos, lugares e religiões nos quais tolerância é defendida e a
convivência com grupos diversos é possível – Voltaire cita gregos, romanos, judeus e
9

MAHLMANN, Matthias. Freedom and faith: foundations of freedom of religion. Cardozo Law Review,
New York, v. 30, n. 6, p. 2481, jun. 2009.
10
UZGALIS, William. John Locke. In.: ZALTA, E. N. Zalta (ed.). The Stanford Encyclopedia of
Philosophy. Stanford: Center for the Study of Language and Information, inverno 2010. Disponível em:
<http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/locke/>. Acesso em: mar. 2011.
11
LOCKE, John. Letter concerning toleration. In: _____. Works of John Locke: including two treatises of
Government, an essay concerning human understanding and more. 2010. Disponível em:
<www.kobobooks.com>. Acesso em: jan. 2010.
12
São exemplos: WALZER, Michael. Spheres of justice: a defense of pluralism and equality. [S.l] : Basic
Books, 1983. p. 245; VOLTAIRE. Tratado sobre a tolerância: por ocasião da morte de Jean Callas. Porto
Alegre: L&PM Pocket, 2008.
13
LOCKE, 2010, p. 12-13;121.
14
LOCKE, 2010, p. 37-42;121.
15
VOLTAIRE, 2008, p. 80-86.
16
Como exemplo, veja-se o capítulo XVI “Diálogo entre um moribundo e um homem que goza de boa
saúde”. (VOLTAIRE, 2008, p. 90-92).
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chineses para demonstrar como a convivência e a civilidade são, além de possíveis,
desejáveis.
Nos dias de hoje, pode-se dizer que Michael Walzer é representante dessa linha
argumentativa, muito embora de modo mais intuitivo do que descritivo. Embora o autor
descreva sistemas de tolerância com os quais algo possa ser aprendido, o seu argumento
central a favor deste conceito é o de tolerância como sentimento humano17. O fato de esse
sentimento ser importante não é “porque as pessoas de fato sempre lhe dão valor – é óbvio
que muitas vezes não o fazem. O sinal de que é boa é o fato de que as pessoas sentirem-se tão
fortemente inclinadas a dizer que lhe dão valor” 18. Perceba-se que Walzer, como Voltaire,
defende a tolerância pela percepção e observação de que, simplesmente, é uma coisa boa.
A afirmação acima permite perceber o problema dessa linha de argumentos: o de se
pressupor a relevância da cultura analisada para aqueles a quem o exemplo se destina. Há uma
força limitada neste tipo de argumento, que passa longe de ser universalizável19: uma
comparação só é útil se o parâmetro utilizado é compreendido como adequado. Dessa forma,
Voltaire poderia apontar insistentemente para a cultura islâmica como um exemplo de
compreensão e tolerância, mas o argumento só surtirá efeito se o seu público-alvo, os
franceses católicos, tiver respeito pelos adeptos de Maomé.
No entanto, não se deve descartar essa linha argumentativa como sendo de nenhuma
importância. É que, em sociedade pluralistas como as atuais, a tarefa de convencimento
acerca de um certo valor, no caso, a tolerância, passa por uma série de níveis, dentre eles o
convencimento interno de membros de doutrinas abrangentes. De fato, não é mais possível a
construção da concepção de justiça com base em uma determinada doutrina abrangente. Uma
limitada visão católica, judaica ou zen-budista de mundo: qualquer uma dessas dificilmente
irá satisfazer pluralidade de visões e projetos de todos os cidadãos 20. No entanto, a defesa da
tolerância dentro de cada uma dessas doutrinas abrangentes em termos comparativos continua
a ser importante, pois o convencimento interno de cada grupo é essencial. Por outro lado, a
defesa da tolerância em termos comparativos ainda pode ser útil, na medida em que oferece
17

Neste sentido, conferir BOLONHA, Carlos. Duas propostas de justiça: Rawls e Walzer. In: MAIA,
Antonio Cavalcanti et al (orgs.). Perspectivas atuais de Filosofia do Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
18
WALZER, 1999, p. 4.
19
MAHLMANN, 2009, p. 2481.
20
RAWLS, John. A ideia de razão pública revista. In: RAWLS, John. O direito dos povos. São Paulo:
Martins Fontes, 2004. p. 188-189. Não será tratada, neste momento, a questão do consenso sobreposto rawlsiano
(Cfe. RAWLS, John. Political Liberalism. Expanded Edition. New York: Columbia University Press, 2005. p.
15. Para uma definição) que se refere mais às teorias reflexivas da tolerância, exploradas em tópico próprio. Por
enquanto, cumpre perceber a importância do uso de argumentos religiosos e culturais dentro de cada doutrina
abrangente como mais um meio na busca de uma sociedade tolerante, pouco importando, no momento, se a
sobreposição destes será a base da concepção política liberal da sociedade.
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um contraponto, um espelho em que uma sociedade intolerante pode se olhar e se identificar.
A convivência com o diferente, com um país ou cultura que trata as religiões de modo mais
amigável, mesmo que considerados indignos, é sempre uma lembrança de que outro tipo de
solução é possível e também um chamariz para os oprimidos e obrigados a esconder suas
convicções mais profundas.

1.2.2 Tolerância como estratégia no uso do poder

Outra forma de se pensar a tolerância religiosa é como meio estratégico do poder
político21. Há uma unidade política entre grupos com doutrinas abrangentes diversas, e até
mesmo conflitantes, mas esta unidade é apenas aparente. Cada grupo aceita os termos do
acordo político, que é um ponto de equilíbrio entre os vários interesses, e por isso há respeito
mútuo. No entanto, está-se apenas esperando que as condições mudem, que o equilíbrio se
altere e que seja possível impor um religião de forma homogênea às custas das vozes
dissonantes – é a tolerância como mero modus vivendi e não a real aceitação do outro22.
Autores como Maquiavel23 e Tomás de Aquino expuseram sua preocupação com os
efeitos da perseguição religiosa para a manutenção do poder. Tomás de Aquino, por exemplo,
em sua Summa Theologica, defende que os não crentes devem ser perseguidos, exceto em três
hipóteses: no caso dos judeus, por sua fé fortalecer a cristã; no caso de a intolerância gerar um
mal maior; ou no caso de a tolerância momentânea possibilitar a conversão dos não crentes.
Com “mal maior”, Tomás de Aquino quer dizer alguma espécie de “distúrbio” ou “escândalo”
social, como é o caso de serem os não crentes “muito numerosos” 24-25. O Doutor Angélico,
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MAHLMANN, 2009, p. 2486.
RAWLS, 2004, p. 146-147.
23
Cfe. MACHIAVELLI, Niccolò. Discourses on the first decade of Titus Livius. In: _____. The works of
Niccolò Machiavelli. [S.l]: Golgota Press, 2010. Disponível em: <http://www.kobobooks.com/ebook/TheWorks-Of-Niccolò-Machiavelli/book-aY7RjEqwb0moE4AWogygkg/page1.html>. Acesso em: abr. 2012,
22

especialmente o capítulo XI do Livro I (On the religion of the romans), onde o autor afirma ser a
religião um importante fator de união da comunidade política, além de incentivo a uma série de ações, tais como
a legislatura, a guerra, dentre outras.
24
AQUINAS, Saint Thomas. Summa Theologica: translated by Fathers of English Dominican Province
(Mobi
Classics).
[S.l]:
B&R
Samizdat
Express,
jun.
2010.
Disponível
em:
<http://www.kobobooks.com/ebook/Summa-Theologica-Translated-By-Fathers/book-Gc0znLwdNkqJcBQLq7C5w/page1.html>. Acesso em: mar. 2011. Parte II da parte II, questão 10, artigo 11.
25
Essa visão decorre, logicamente, daquilo que Jónatas Machado denomina silogismo aquiniano: “só a
verdade tem direitos; só a Igreja Católica tem a verdade; logo, só a Igreja Católica tem direitos” . Essa ideia
fundamental se relaciona com a chamada liberdade eclesiástica (libertas ecclesiae), ou seja, liberdade dentro da
verdade , que, por sua vez, é definida pelos dogmas da Igreja (extra ecclesia nullam salus – fora da Igreja não há
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portanto, admite a tolerância na medida em que a Igreja Católica falhe em se impor, ou seja,
caso ela mesma seja a minoria, ou, mesmo sendo confissão dominante, sofra forte oposição de
um outro grupo, capaz de causar caos social.
Esta certamente foi a razão principal para acordos como a Paz de Augsburgo e a Paz
de Westfália: longe de reconhecimento de direitos, a intenção dos príncipes contratantes era
marcada pelo cansaço com as guerras de religião. O anseio pela paz social, enfim, levou-os a
abdicar da defesa da verdade divina e da salvação do mundo inteiro. E foi por esse argumento
que os governantes europeus foram deixando cada país à própria sorte em matéria religiosa,
aprendendo a conviver com vizinhos hereges ou ortodoxos26.
Muito embora tal perspectiva afaste qualquer aproximação ingênua do tema da
liberdade religiosa e da tolerância 27, autores como John Rawls rejeitam expressamente essa
justificativa. Vale a pena aludir, então, à teoria rawlsiana de tolerância, que fundamenta a
convivência religiosa em termos de reciprocidade.

1.2.3 Teoria tolerante da tolerância: John Rawls

Rawls constata que nas sociedades modernas inexiste o antigo consenso social acerca
das visões básicas de mundo – fosse este natural ou construído. Nas antigas sociedades onde
dominava uma visão de mundo, a construção e legitimação das normas sociais simplesmente
se faziam por referência àquela doutrina 28. Em Liberalismo Político, Rawls, partindo das
percepções de que a Democracia deve possuir o respaldo de seus cidadãos para continuar
existindo e de que as sociedades modernas são caracterizadas por um fato de pluralismo
razoável29, propõe um modelo de sociedade que seja estável, mas que ao mesmo tempo
respeite as diversas convicções dos cidadãos. Sem que tenha de recorrer a apenas uma destas,
salvação. A concepção de libertas ecclesiae é de criação de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, sendo esta
segunda parte da criação daquele primeiro (MACHADO, 1996, p. 31).
26
MACHADO, Jónatas Eduardo Mendes. Direito à liberdade religiosa: pressupostos históricos e
filosóficos. Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, série I, v. 8, p. 335-345, 1998.
Disponível em: <http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1464.pdf>. Acesso em: fev. 2011. p. 341.
27
MAHLMANN, 2009, p. 2486.
28
RAWLS, J., 2005,p. 4; 63, e também: RAWLS, J. Justiça e democracia. São Paulo: Martins Fontes,
2002. p. 188-189.
29
“A modern democratic society is characterized not simply by a pluralism of comprehensive religious,
philosophical, and moral doctrines but by a pluralism of incompatible yet reasonable comprehensive doctrines.
No one of these doctrines are affirmed by citizens generally. Nor should one expect that in the foreseeable future
one of them, or some other reasonable doctrine, will be affirmed by all, or nearly all citizens. Political liberalism
assumes that, for political purposes, a plurality of reasonable yet incompatible comprehensive doctrines is the
normal result of the exercise of human reason within the framework of free institutions of a constitutional
democratic regime.” (RAWLS, 2005, p. xvi).
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o que dificilmente satisfaria todos e invariavelmente levaria à repressão e violência do
Estado30, Rawls pretende legitimar as instituições democráticas.
Uma premissa importante a ser levantada é o fato de Rawls explicitamente admitir,
como fundamento dessa concepção política de justiça, princípios e valores liberais, que
reconhece serem valores intrinsecamente morais31. Ou seja, o autor reconhece que sua
proposta já parte de uma determinada visão de mundo, que é aquela defendida por concepções
políticas liberais de justiça. Para os fins de um regime democrático constitucional, Rawls
afirma que só há espaço para concepções políticas liberais razoáveis32, o que exclui formas
políticas como a ditadura, a oligarquia, dentre outras 33.
A questão é saber como legitimar o poder coercitivo de um Estado onde todos os
cidadãos são livres e iguais adotando uma concepção política liberal (ou seja, que não exclui,
a priori, outras doutrinas), sem que, ao mesmo tempo, cada cidadão abdique de sua doutrina
abrangente. O autor explica que, uma vez estabelecida a base política com os valores liberais
democráticos, os cidadãos aderem a essa moldura em razão de suas concepções políticas e
doutrinas morais abrangentes – cada cidadão decide como aquela concepção política liberal se
adapta às suas visões de mundo. Assim, uma concepção de justiça gera uma sociedade estável
desde que seus cidadãos façam parte de um consenso sobreposto, ou seja, aceitem-na nos
termos de suas próprias doutrinas abrangentes razoáveis 34. O acordo moral mínimo é, então, a
base das instituições daquela democracia liberal. E para chegar a esse acordo, os cidadãos
oferecem uns aos outros argumentos que possam razoavelmente35 aceitar36.
30

GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia
política. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008. p. 227-228.
31
RAWLS, 2005, p. 8. Cfe. GARGARELLA, 2008, p. 225, nota 8.
32
As concepções políticas liberais razoáveis de justiça têm em comum três pontos: (i) seus princípios se
aplicam à estrutura básica da sociedade e (ii) não dependem de doutrinas abrangentes para que possam ser
apresentadas: (iii) na verdade, baseiam-se em ideias fundamentais dos regimes tipo constitucional democrático,
como a igualdade e liberdade dos cidadãos (RAWSL. J. A ideia..., pp. 188-189). Estas são as características que
as diferenciam de simples doutrinas morais abrangentes. Essas concepções não tentam escolher uma ideia
favorita de justiça e impô-la, deixando em aberto para que os participantes, dentro daqueles valores liberais,
apresentem uns aos outros suas razões em busca de um consenso.
33
RAWLS, 2005, p. 188-189.
34
Não se deve achar que a ideia de consenso sobreposto seja alguma forma de “balanço de forças” entre
as doutrinas razoáveis abrangentes. Não se trata, por exemplo, de listar os bens primários considerados
essenciais por cada doutrina e verificar quais aparecem mais, para, assim, formar o consenso e verificar quais
bens devem ser concedidos. Na verdade, o consenso é sobreposto na medida em que cada cidadão pode aderir a
ele nos termos de seu particular entendimento, de sua doutrina abrangente. Dessa forma, para que haja consenso
sobreposto, a concepção de justiça proposta não deve incluir elementos de uma doutrina abrangente, de modo a
não conflitar com as demais “verdades” da sociedade. RAWLS, 2004, p. 35-40.
35
“Racionalidade” é um conceito-chave em Uma teoria da justiça, mas que perde importância na
segunda fase da obra de Rawls. O significado daquele conceito é, basicamente, que pessoas racionais
escolheriam o que melhor vá satisfazer os seus objetivos, preferindo, assim, mais bens primários do que menos
(RAWLS, 1971, p. 142). Perceba-se aqui o fato de Rawls utilizar a razoabilidade, não a racionalidade, como
parâmetro determinante. Se o diálogo do consenso sobreposto se desse nas bases do puramente racional, as
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O autor afirma que existem três posições passíveis de serem adotadas por uma
doutrina abrangente em um regime democrático: (i) a doutrina aceita o regime por estar
impossibilitada, naquele momento, de assumir totalmente o poder e de impor a todos os
cidadãos37; (ii) as cláusulas constitucionais e democráticas são aceitas de maneira muito
limitada, de forma que nenhuma das visões conflitantes aceita perder espaço em prol do
acordo. Há obediência ao consenso enquanto não se precisa abrir mão de nada – a partir deste
ponto, os participantes se lançam na desobediência civil; (iii) por fim, Rawls afirma que as
doutrinas abrangentes aderem ao regime democrático pelas razões certas quando
compreendem que aquele é o único capaz de assegurar imparcialmente a liberdade e
igualdade de todos, tanto a de seus seguidores quanto a dos demais cidadãos. Não importa que
a doutrina abrangente aceite esse fato nos seus próprios termos, ou seja, sem se utilizar de um
discurso liberal democrático, desde que se aceite a seguinte ideia:
Embora não se espere que ninguém coloque em perigo a sua doutrina religiosa
ou não-religiosa, devemos todos renunciar para sempre à nossa hegemonia
religiosa ou de qualificar nossas obrigações para assegurar a sua influência e
sucesso. Conservar tais esperanças e objetivos seria incompatível com a ideia de
liberdades básicas iguais para todos os cidadãos livres e iguais38.

Isto é, o acordo básico fundado no liberalismo político deve ser aceito pelos grupos
que seguem certa visão de mundo não porque estão impossibilitados, momentaneamente, de
tomar o poder, ou mesmo porque o sistema é inofensivo à hegemonia e extensão de
determinada doutrina; mas sim porque, entendendo que todos os indivíduos são livres e
iguais, o liberalismo político e a democracia pluralista são os únicos arranjos que permitem a
garantia de igual liberdade e também de que qualquer doutrina abrangente tem seu espaço
para ser defendida e praticada, sem que haja medo de uma possível virada no jogo do poder.

condições pessoais, psicológicas, emocionais ou quaisquer outras que não derivem de uma escolha do tipo “fazer
o que me trouxer maior proveito” seriam descartadas. Esse exercício provavelmente se tornaria ideal e
impraticável por ignorar as idiossincrasias de cada um. O autor, nesta segunda fase, no entanto, deixa que cada
um ofereça os argumentos que considerar próprios, independentemente das causas que guiem essas razões.
Assim, diferentemente de Uma teoria da justiça, os indivíduos podem perseguir interesses particulares que nada
tenham a ver com a justiça das distribuições, desde que o façam de maneira a ser razoavelmente aceita por seus
iguais.
36
“Aqueles que rejeitam a democracia constitucional com o seu critério de reciprocidade rejeitarão,
naturalmente, a própria ideia de razão pública. Para eles, a relação política pode ser de amizade ou inimizade
para com os de uma comunidade religiosa ou secular particular ou pode ser uma luta implacável para conquistar
o mundo para a verdade inteira. O liberalismo político não conquista os que pensam dessa maneira. “O zelo de
incorporar a verdade inteira na política é incompatível com uma ideia de razão pública que faça parte da
cidadania democrática.” (RAWLS, 2004, p. 174-175. grifo nosso). Perceba-se a importância para o liberalismo
político e, portanto, para a ideia de razão pública, de que o Estado deve abster-se de levantar qualquer doutrina
abrangente que busque abarcar “a verdade inteira”.
37
RAWLS, 2004, p. 197.
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RAWLS, 2004, p. 198.
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Isto é o que Rawls denomina aderência à estrutura básica pelas razões certas, não como
mero modus vivendi.
Mahlmann observa que a ideia do consenso sobreposto é uma aplicação “do princípio
da tolerância à própria doutrina da tolerância” 39, uma vez que são aceitas várias formas de
justificação que levem ao consenso sobreposto. Ou seja, toleram-se várias formas de defesa de
uma sociedade pluralista e democrática.
Esta nova fase da teoria rawlsiana 40 reflete a intenção do autor de buscar um ideal
factível, voltado para as sociedades reais, democráticas, que desejam estabilidade sem abrir
mão do pluralismo e respeitando os seres humanos como igualmente livres. Rawls deu
espaço41, portanto, às críticas comunitaristas feitas ao seu modelo puramente procedimental,
quais sejam, de que o homem é sempre um ser inserido e dependente da cultura que o
circunda. Desta forma, Rawls assume a impossibilidade de determinação de conteúdos morais
por meio de uma completa abstração do ser – este sempre será condicionado em certa medida
por suas práticas sociais 42.
É justamente essa relativização dos conceitos rawlsianos que fazem alguns autores
universalistas se ressentirem43, dentre eles, Mahlmann44. Rawls abandona a busca por uma
39

MAHLMANN, 2009, p. 2489.
A obra de Rawls sofreu modificações substanciais com o passar dos anos, podendo-se afirmar que, em
um primeiro momento, sumamente representado pelo livro Uma teoria da justiça, o autor apresenta seu projeto
teórico, de justiça como equidade, extremamente inspirado nas noções procedimentais e racionalistas de Kant.
Muito embora o trabalho tenha sido de grande importância (a esse respeito, cfe. FARIAS, José Fernando de
Castro. Ética, política e direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 39), foi duramente criticado por vários
movimentos intelectuais, dentre eles o feminismo, o marxismo, os próprios liberais (parte pela tese ser pouco
libertária, parte por ser pouco igualitária) e pelos comunitaristas (para uma exposição acerca das principais
críticas a Rawls, cfe: GARGARELLA, 2008; KYMLICKA, Will. Filosofia política contemporânea: uma
introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2006). Posteriormente, em Liberalismo Político, Rawls parte para uma
dimensão mais dialógica, em que a construção da sociedade democrática se faz em concreto. Muito embora
inicialmente Rawls não visse nesse processo uma cisão, nos seus últimos escritos ele veio a reconhecer a
assimetria dos conceitos e a impossibilidade de se defender, ao mesmo tempo, uma sociedade baseada em Uma
teoria da justiça e no Liberalismo político, uma vez que aquela primeira tese representaria apenas mais uma
doutrina moral abrangente em uma sociedade pluralista. A esse respeito, conferir RAWLS, 2004, p. 185; 231232. Segundo Roberto Gargarella, Rawls abandona um “ideal iluminista” de que seja possível encontrar uma
doutrina final, que revele todas as atitudes certas ou erradas. GARGARELLA, 2008, p. 227.
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GARGARELLA, 2008, p. 225.
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A acusação de muitos autores contrários ao comunitarismo é de que a defesa de tão profundo
relativismo moral e da comunidade muitas vezes em detrimento do indivíduo eventualmente levaria ao
desrespeito dos direitos humanos. Os comunitaristas, por óbvio, negam tal possibilidade, na medida em que
apenas desejam um rebalanceamento entre individual e social. A esse respeito, ver, por exemplo: ETZIONI,
Amitai. Old Chestnuts and new spurs. In: ETZIONI, Amitai (ed.). New communitarian thinking. Charlottesville;
Londres: University Press of Virginia, 1995. p. 16-34; WALZER, 1999, p. 9.
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Muitos autores falam em uma “complacência” com a realidade na teoria rawlsiana (GARGARELLA,
2008, p. 245-246). Abner Greene cita Bryan Barry como um dos autores que expressamente rejeita esta nova
visão de Rawls. Vinculado expressamente ao universalismo, Barry acredita que se pode afirmar sim uma verdade
em detrimento de outras, e que esta seria a base do liberalismo, rejeitando, assim, toda a segunda fase da teoria
de Rawls (cfe. GREENE, 2009, p. 971-976).
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justiça universalmente reconhecível e cede à pluralidade de doutrinas existentes na sociedade
moderna. Como ressalta Mahlmann, porém, a premissa de que parte Rawls – de que todo ser
humano é digno de igual respeito e consideração – está longe de ser autoevidente, ainda mais
em vista das constantes violações aos direitos humanos que ocorrem no mundo. Isto é, muito
embora o consenso sobreposto seja relativista, suas premissas continuam sendo universalistas.
Assim, Mahlmann afirma, portanto, que são essas premissas que devem ser defendidas 45. O
consenso sobreposto, embora possa funcionar adequadamente em culturas onde o problema
da igualdade e liberdade já tenha sido resolvido, e mais, seja muito útil em sociedades liberais
marcadas pelo pluralismo razoável, é ineficiente para lidar com culturas baseadas na
estratificação social e na institucionalização degradante das diferenças. Conclui-se que o
consenso sobreposto rawlsiano é um segundo passo na fundamentação da tolerância,
antecedido pela afirmação da liberdade igual de todos, o que se liga em demasia à defesa da
tolerância em prol da dignidade humana.
Além disso, a teoria rawlsiana, em decorrência da afirmação do pluralismo razoável
como característica das sociedades modernas, também é dependente de outro tipo de
argumento: o da impossibilidade de se determinar qual a fé verdadeira.

1.2.4 Epistemologia religiosa: a incerteza das crenças

Muito embora as explicações teóricas que fundamentam a tolerância e a liberdade
religiosas sejam várias, a causa fática do laicismo moderno tem data e local de nascimento: as
guerras religiosas da Europa. A multiplicação de diversas crenças religiosas além do
catolicismo colocaram em prova a verdade absoluta que reinava até então. A guerra civil
religiosa do século XVI desafiou o conteúdo da vontade de Deus, que se tornou alvo de
intensa disputa entre as mais diversas facções. Para que fosse possível o restabelecimento da
paz social, fez-se necessária a ascensão do Estado acima do conteúdo da verdade, por meio de
outras formas de legitimação que não a crença 46.
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Bruce Ackerman, no mesmo sentido, afirma que o Liberalismo político rawlsiano é parasitário da
realidade, enquanto uma ideia de liberalismo político realmente adequada deve ser revolucionária e renovadora,
sendo aplicável não apenas a regimes que já possuam uma cultura politica liberal, mas também funcionando
como ideal libertador em outras culturas (ACKERMAN, Bruce. Political liberalisms. The Journal of Philosophy,
New York, v. 91, n. 7, p. 364-386, jul. 1994).
46
GRIMM, Dieter. Constituição e política. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p.6-7.
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Porém, antes que se chegasse a esse estágio, as guerras de religião geraram um acordo
entre Estados, de modo que cada governante poderia decidir qual religião seria adotada em
seu território: cuius regio, eius religio foi a política fixada na paz de Augsburgo, entre o
Imperador e os Estados do Império – ou seja, os indivíduos não poderiam decidir qual religião
adotar, havendo unidade confessional dentro de cada país. É com a Paz de Westfália que as
crenças dos súditos passam a ser toleradas, muito embora não sejam as mesmas que a do
Príncipe. É importante notar que, neste momento, a religião ainda é componente importante
da justificação do Estado, e que não há liberdade religiosa, mas apenas condescendência 47.
A Reforma Protestante expôs a impossibilidade de se determinar qual o caminho
correto para a salvação. São os caminhos, e não há critério científico para saber qual o correto,
e muito menos para definir os errados, A certeza das crenças é posta em xeque pela
pluralidade de visões de mundo. Neste sentido, autores como Locke48 e Voltaire49 afirmam
que a incerteza das crenças deve implicar necessariamente na liberdade de cada pessoa para
definir no que acreditar. Nas palavras de Locke, “cada Igreja é ortodoxa para si mesma; as
outras, errôneas e heréticas”. Assim, a Reforma Protestante dá impulso à separação entre
Igreja e Estado e ao direito de cada um decidir por si mesmo em que acreditar. Para ele, se
havia apenas um caminho para a salvação, os homens não deveriam se arriscar seguindo a
religião do governante, nem este deveria impor sua fé. A importância deste postulado é tão
grande para o filósofo que ele admite até mesmo a desobediência civil como forma a obrigar o
governante a voltar à sua posição de neutralidade 50.
Além disso, o processo iniciado pela Reforma foi aprofundado pelo modo de produção
capitalista e pela ascensão das ciências modernas. Pouco a pouco, a sociedade ocidental foi
deixando de diferenciar o sagrado e o profano, o especial e o comum – dicotomias
características das sociedades encantadas –, e todas as coisas e todas as pessoas passaram a
ser consumíveis e utilizáveis. É o processo que Max Weber denominou “desencantamento do
mundo”. A ciência não fornece respostas definitivas, nem se preocupa com o fim último de
todos os seres; a religião, no entanto, já não é mais um dogma absoluto e nem rege as
estruturas políticas da sociedade. Cada homem, portanto, deve buscar sua própria resposta,
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STARCK, 1996,p. 11-12.
LOCKE, 2010, p. 31-32; 121.
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VOLTAIRE, 2008, p. 109-112.; nesta última se lê: “Não é suficiente que sejamos fiéis à Igreja? Será
preciso que cada indivíduo usurpe os direitos da Divindade e decida antes dela qual será a sorte eterna de todos
os homens?”
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por meio de sua individualidade 51. Esse desencantamento se dá até mesmo dentro da religião:
um “cristão moderno típico” relativiza os milagres provindos da Divindade: a magia deixa de
ser um meio de salvação, e os males, antes de serem causados por demônios, decorrem de
uma lógica causal científica 52.
Esse é o processo de secularização da sociedade ocidental, fenômeno que pode ser
encarado de três diferentes formas: a separação das esferas política e religiosa por meio da
neutralização e elevação do Estado acima dos conflitos sobre a verdade, com independência
de ambas; a retração das religiões, ou melhor, uma diminuição da importância da fé no
imaginário dos indivíduos53. No Ocidente, por fim, e mais importante no contexto deste
trabalho, a laicidade como ausência de hegemonia de visões de mundo 54: isto é, a partir do
desencantamento, a pluralidade de visões de mundo e objetivos de vida faz com que, muito
embora a fé de uma pessoa possa ser forte e sincera, essa fé seja apenas uma dentre muitas
outras. Não se põe em dúvida que um cidadão moderno possa crer com tanta força quanto
como um súdito medieval, mas é inegável que a fé daquele está exposta constantemente a
outras formas de crer contraditórias com a sua. Ou seja, a modernidade traz um convívio
desafiador a todas as formas de crença.
Decerto a laicidade como neutralidade do Estado está ligada à laicidade como
heterogeneização da fé. A incerteza das crenças, enfim, foi crucial para a construção do
Estado moderno, neutro em relação à verdade. No entanto, não parece que este seja o
fundamento último da liberdade religiosa: afinal, muito embora o mundo hoje seja um grande
mural da diversidade, nem por isso alguns Estados aceitam deixar o assunto na privacidade da
consciência de cada cidadão. O próprio Ocidente, como já referido, experimentou a
pluralidade religiosa sem liberdade religiosa.
A questão é que a incerteza das questões de fé, por si só, não justifica a liberdade
religiosa. De fato, “cada homem é ortodoxo para si mesmo”, mas isto não explica por que esta
ortodoxia não pode ser levada adiante, mostrando aos “hereges” o verdadeiro caminho, ou por
que um Estado com maioria católica, protestante, hindu, muçulmana, não pode assumir a
religião dominante e simplesmente tolerar as demais – uma aplicação simples do princípio
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majoritário55. A afirmação de uma doutrina abrangente apesar da pluralidade é justamente o
que está ocorrendo em países como o Irã, que impõe a religião oficial, e a França, que faz do
laicismo combativo um modo de vida, a ser imposto àqueles que não sabem viver de acordo
com os valores ocidentais.
Dessa forma, embora importante, a incerteza das questões de fé não é decisiva na
defesa da liberdade religiosa. Assim, impõe-se buscar uma última justificativa para o direito
em questão.

1.2.5 Dignidade humana

É com muita cautela que se deve adentrar o tema da dignidade humana: isso porque,
embora a importância do conceito seja um ponto pacífico na ética do Ocidente, os seus
caracteres básicos, tais como sentido, conteúdo e fundamentos, são alvo de ampla disputa
doutrinária. Na verdade, até mesmo a utilidade do conceito é arguida, não sendo poucos os
autores que criticam este ou aquele suposto aspecto da dignidade 56.
Diante de tão profunda polêmica, não se tentará, aqui, traçar um perfil definitivo da
dignidade humana, mas apenas esboçar-lhes os traços principais de acordo com a doutrina
mais relevante no assunto, com o simples objetivo de ampliar o debate e dar suporte àquele
que, no momento, é o principal tema: a liberdade religiosa. Para tanto, serão abordados três
pontos principais: uma breve referência histórica, alguns pontos essenciais para a sua
definição e sua relação com a liberdade religiosa.
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Exemplo interessante é citado por Habermas, ao analisar a filosofia de Carl Schmitt. Este acreditava
que o Estado Liberal destruía o político ao se neutralizar em matéria religiosa. Segundo Habermas, Schmitt
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1.2.5.1 Histórico

A dignidade humana tem origem antiga e controversa. Embora muitos afirmem que o
conceito contemporâneo de dignidade seja de raiz cristã57, Gregório Peces-Barbas Martínez
esclarece que as primeiras referências à dignidade humana são orientais, em textos de LaoTsé e Cofúncio 58. Da mesma forma, a Torá judaica já trazia em seu texto a aproximação da
religião e da dignidade, e também na Grécia estas ideias estão presentes – o homem como
centro do mundo, capaz de criatividade, razão e comunicação, e mais importante, de
escolha59. Em Roma, um conceito diferente foi criado, que é o de dignidade associada a uma
posição social, hierárquica 60-61. No entanto, também foi naquela civilização que autores como
Sêneca e Cícero lançaram as raízes para um conceito de dignidade que será desenvolvido
durante a Idade Média Cristã e no humanismo do Renascimento e Iluminismo 62.
Segundo Martha Nussbaum, teria sido Roma o local de nascimento de importantes
perguntas, tais como “o que diferencia os homens dos animais? E “qual é a característica
fundamental da humanidade?”. Segundo ela, para os estoicos, o simples fato de pertencer à
raça humana significa a existência de um “sopro divino” dentro de si, e a capacidade de fazer
escolhas morais é uma demonstração dessa divindade. Essa seria a base da humanidade,
enquanto as distinções entre pessoas seriam apenas criações sociais, fluidas e sem qualquer
verdade intrínseca nelas. Os seres humanos não são objetos – têm uma dignidade, uma
dignidade igual, sendo fins em si mesmos. As pessoas, portanto, devem governar a si mesmas
sem uma tirania arbitrária lhes obrigando; o Estado deve ser construído com base em
conceitos éticos, e não em identidades sociais, como herança e solo. Essas ideias
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influenciaram os pensadores americanos, bem como vários europeus do período iluminista:
era habitual, à época, ler as obras de Cícero e Sêneca, e as ideias romanas de república e
dignidade foram marcantes para os fundadores dos EUA63-64.
A concepção de dignidade na Idade Média, por sua vez, é uma associação dos
conceitos da cultura clássica com a teologia cristã: o traço diferenciador do homem em
relação aos animais é a sua criação à imagem e semelhança de Deus (imago dei), e que se
revela pela racionalidade tanto de Deus quanto do homem65. Esta é uma noção que se vincula
firmemente à libertas ecclesiae, de Thomás de Aquino. Como esclarece Peces-Barba, a
dignidade da época era uma dignidade externa, heterônoma, dependente da graça de Deus,
mediada pela Igreja ou alcançada pela hierarquia e a classe social. A libertas ecclesiae tem
natureza teológica, e significa, basicamente, “liberdade de toda irracionalidade e de todo
erro”66, ou seja, não há liberdade fora da verdade religiosa, fora das revelações da Igreja; há,
portanto, uma “desqualificação da consciência individual” 67. Assim, não há dignidade para
aqueles que estão fora da fé. A libertas ecclesiae constitui uma definição excludente, que
diferencia crentes e não crentes e que, por isso, rompe com “a igualdade do gênero humano,
que é uma condição da dignidade” 68.
No Renascimento, a dignidade também foi associada à racionalidade humana 69. O
homem se torna hábil ao desenvolvimento autônomo, e a função da Igreja de mediar as
relações entre homem e Deus é posta em xeque70. No entanto, como durante o século XVII,
no período barroco, um pessimismo generalizado relativo à natureza humana faz a noção de
dignidade voltar a se relacionar com hierarquia e posição social, será apenas no século XVIII
que a noção de dignidade como elemento diferencial do homem se firmará através dos autores
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iluministas71. É importante notar, porém, como o período é marcado por autores que
representam diferentes tradições. Kant, por um lado, é o filósofo que elabora a mais profunda
e bem trabalhada noção de dignidade, baseada no conceito de autonomia, que, por sua vez,
depende da racionalidade humana. De outra parte, o conceito de dignidade é utilizado pela
filosofia política e associada à bandeira republicana por autores como Thomas Paine e
Rousseau. Desse modo, percebe-se que no século XVIII o termo dignidade já tem um uso
político, que subsistiu no século XIX, marcado por lutas de sociais, exemplarmente a contra a
escravidão72.
Muito embora esse panorama histórico demonstre que a dignidade nunca esteve
ausente na genealogia das ideias, e que desde o século das luzes vem sendo utilizada como
ideal de luta política, é apenas na segunda metade do século XX que o conceito passa a ser
utilizado no mundo jurídico, em textos constitucionais e internacionais 73. Dentro desse
contexto, talvez as declarações mais significativas sejam as Constituições do Japão (1946),
Itália (1948) e Alemanha (1949), justamente as nações derrotadas e responsáveis pelos
horrores da Segunda Guerra – a verdadeira causa da juridicização da dignidade.
Posteriormente, a dignidade seria incorporada a Constituições de Estados recém-saídos de
regimes autoritários, tais como Grécia (1975), Portugal (1976) e Espanha (1978), Brasil
(1988), República Tcheca (1992), Estônia (1992), Lituânia (1992), Eslováquia (1992) e
Polônia (1997)74.
Feitas as devidas referências ao histórico do conceito de dignidade, cumpre agora
definir seus contornos.

1.2.5.2 Definição de dignidade da pessoa humana

1.2.5.2.1 Dimensões da dignidade
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Como referido acima, o conceito de dignidade humana é altamente disputado, de
forma que não se tem aqui a menor pretensão de esgotá-lo. De fato, a definição do conceito de
dignidade e dos seus elementos é tarefa difícil, na medida em que, muito embora seja a
característica ontológica dos homens, varia em suas margens conforme as circunstâncias, o
tempo e a cultura75. Dentro desse contexto, será buscado apenas um conceito adequado o
suficiente à sociedade liberal moderna que valoriza o ser humano enquanto tal, sem que isso
feche portas para possíveis acréscimos e críticas.
Antes de se iniciar tal empreitada, há de se compreender que a dignidade humana pode
ser definida através de diferentes perspectivas. As respostas às perguntas formuladas pelos
estoicos (o que separa os homens dos animais? Qual a característica fundamental da
humanidade?) podem ser separadas, basicamente, em três linhas: em primeiro lugar, há
aqueles que definem e entendem a dignidade como uma característica imanente do ser
humano – o que pode ser justificado filosófica ou religiosamente –; há também os que
entendem a dignidade como uma construção histórica, filha da modernidade; por fim, há
aqueles que negam a dignidade 76.
Na verdade, esta é uma questão que se relaciona com o fundamento último da
dignidade (se é que ela existe) e acerca do qual não há consenso. A questão é saber o que em
definitivo faria de cada pessoa um ser humano, digno de igual respeito e consideração. Na
teologia cristã é a criação à imagem e semelhança de Deus; para Jeremy Waldron, por outro
lado, é o reconhecimento da igualdade de cada homem dentro da espécie e a consequente
universalização da dignidade nobiliárquica a todos os estratos sociais 77; para Costa Douzinas,
não há “fator X”, ou seja, a humanidade não possui um elemento comum identificável e é
justamente essa ausência que permite sua renovação e redefinição constantes, a sua marca
identificadora78.
Jacques Maritain, filósofo católico contratado pela UNESCO para coordenar uma
pesquisa acerca dos fundamentos dos direitos humanos à época da Declaração Universal dos
Direitos do Homem e do Cidadão, ao observar essa pluralidade de visões acerca do mesmo
ponto, afirmou que seria impossível chegar a um acordo sobre as diversas “filosofias de vida”
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existentes79-80. Muito embora inexista acordo a respeito deste fundamento último, é possível a
concordância acerca de aspectos práticos da dignidade – dentre eles, o elenco de direitos
humanos. A distância entre as diferentes filosofias de vida pode ser diminuída na medida em
que aqueles que acreditam em uma característica humana ontológica reconhecem que os
direitos humanos variam sim com o tempo e as circunstâncias, ao mesmo tempo em que
aqueles que têm uma visão historicista admitem que há direitos sem os quais a sociedade não
sobrevive81.
O presente capítulo tentará adotar o conselho de Maritain. Decerto, por mais que uma
visão dos homens como identificados por uma característica comum e universal seja uma bela
e necessária solução para os direitos humanos, há de se convir que o exagero deste argumento
levaria tão somente a uma romantização do problema, inadequada para enfrentar a
complexidade social, ou a uma postura etnocentrista e autoritária, desconsiderada para com as
diversas formas de vida e relações sociais existentes. Destarte, serão abordadas três dimensões
diferentes da dignidade: a ontológica, a relacional e a comunitária 82, que, ao contrário de se
excluírem, se complementam.
(i) Dimensão ontológica
O conceito ontológico de dignidade é aquele que reconhece a todos os seres humanos
alguma característica intrínseca que, além de os distinguir dos animais, os faz iguais em
dignidade. Ou seja, além de diferenciar a humanidade, qualifica todo indivíduo como pessoa,
independentemente do seu status social ou de seu comportamento83. A dignidade não é um
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bem a ser concedido ou adquirido, mas sim uma qualidade a ser reconhecida e protegida. A
dignidade, portanto, antecede o direito e está sempre presente no ser humano 84.
Dentre aqueles que defendem a dignidade como qualidade ontológica, talvez o mais
importante autor seja Immanuel Kant, que, em seu livro Teoria da razão prática, formulou o
conceito atualmente utilizado pela doutrina em geral.
Kant denomina imperativos as relações entre a lei objetiva da razão e a vontade que,
por ser subjetiva, não é necessariamente determinada por essa lei – ou seja, deveres,
prescrições, diferentemente das descrições científicas85. Estes podem ser hipotéticos ou
categóricos, conforme exijam o seu cumprimento de maneira externa ou interna. O
imperativo hipotético é aquele que prescreve uma ação para que seja alcançado determinado
fim (ex: para não ir para a prisão, não se deve matar) – a boa ação é cumprida de forma
heterônoma, não por si mesma. Esta é, por exemplo, a forma prescritiva jurídica. O
imperativo categórico, por outro lado, exige o cumprimento da ação por ser boa em si mesma
(não matar, pois matar é errado)86. É o campo das prescrições morais, que exigem aderência
íntima, o lugar da autonomia da vontade87-88.
O que o autor pretende é encontrar uma lei de moralidade universal, que possa guiar
todas as ações de seres racionais. Para tanto, Kant excluirá conhecimentos empíricos – sua
construção será puramente racional, procedimental, de modo que possa se aplicar em qualquer
caso, de forma absoluta89. As verdadeiras leis morais que regem esse comportamento seriam
encontradas racionalmente, e não nas condições subjetivas humanas ou nas condições da
sociedade em que se vive – o que retrataria um mero conhecimento empírico. Pelo contrário:
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o que Kant deseja é uma filosofia moral pura, de modo que suas leis sejam válidas para todos
os seres racionais 90.
Para tanto, Kant irá confiar na racionalidade humana, de modo que a lei universal
possa ser reconhecida por qualquer ser dotado deste aparato fisiológico 91. É, portanto, uma
teoria universalista, uma vez que o construto racional é capaz de abarcar qualquer conceito
empírico acerca de um objeto. A autonomia é justamente determinar a própria vontade de
acordo com a lei universal derivada desse raciocínio procedimental. Dessa forma, uma
primeira formulação do imperativo irá focar na questão da universalidade da lei: “age apenas
segundo a máxima pela qual possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei
universal”92.
Será justamente a racionalidade que faz dos seres humanos fins em si mesmos. A
existência do homem tem em si mesma um valor absoluto e, portanto, é o fundamento de todo
o imperativo categórico 93. Os seres desprovidos de razão possuem apenas um valor relativo –
um preço –, ou seja, podem ser substituídos por equivalentes. O homem, por outro lado,
possui um valor absoluto, intrínseco e insubstituível – uma dignidade, pois, como ser racional,
não obedece a nenhuma máxima de vontade que não a formulada por si mesmo. O homem,
portanto, além de se submeter ao imperativo categórico, é também o seu soberano
legislador94, e esta é justamente a razão de sua dignidade: todas as outras coisas têm o seu
valor determinado por uma lei externa; apenas o ser racional faz sua própria lei e se submete a
ela por sua própria vontade – “a autonomia, portanto, é o fundamento da dignidade da
natureza humana e de toda natureza racional”95.
Não obstante o brilhantismo de Kant e a permanência de seu pensamento, há de se
criticar alguns aspectos de sua teoria. Primeiramente, deve haver um imenso cuidado para que
a universalidade do imperativo categórico não sirva para a imposição de certos padrões
culturais dominantes. De fato, o homem é, sempre, um ser inserido, que constrói parte de seu
pensamento com base em noções familiares e culturais, não por um mecanismo neutro
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universal96. Destarte, muito embora a capacidade de abstração tanto admirada seja, em algum
nível, uma capacidade humana, há de se ter em vista que nenhuma solução procedimental será
plenamente isenta das idiossincrasias do sujeito97. O risco de se impor um mero padrão
cultural, limitado temporal e espacialmente, sob a máscara de moral universal é, portanto,
alto.
Por outro lado, a fundamentação da dignidade humana na racionalidade também deve
ser vista com cuidados. Afinal, há seres humanos não racionais (em estado vegetativo, por
exemplo) e seres humanos com uma racionalidade diminuída (como os portadores de alguma
deficiência mental). É arriscado afirmar que a estas pessoas faltaria dignidade, muito embora
seja a posição de alguns autores98. Ingo Sarlet, atento a esta questão, afirma que a autonomia,
para que gere dignidade, pode apresentar-se como meramente potencial99.
Entretanto, a crítica à racionalidade kantiana só pode ser completamente superada
através de uma construção que leve em conta também a dimensão relacional da dignidade, ou
seja, a igual liberdade dos homens que vivem em comunidade, se relacionando uns com os
outros. Ou seja, a dignidade como autonomia não é um conceito completo – falta-lhe a
perspectiva do homem como ser inserido em uma comunidade e dependente dela.

(ii) Dimensão comunicativa
Uma outra dimensão da dignidade se relaciona com o fato dos seres humanos viverem
em comunidade, e de que o valor intrínseco de cada um deve ser reconhecido pelos demais,
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do que se afirma a existência de um dever geral de respeito pela pessoa 100. A dignidade
humana, muito embora seja a essência ontológica do homem, só faz completo sentido na vida
em comunidade101.
A pluralidade é parte essencial da condição humana, pois, ao mesmo tempo em que
todos os homens são iguais – ou seja, são humanos –, são também diferentes entre si, donos,
cada um, de sua individualidade 102. Os homens partilham o mundo e esta vida comunitária
condiciona a percepção individual de cada um. A experiência no mundo é regulada pelo senso
comum, ou seja, o estar com outros põe à prova as percepções sensoriais de cada ser humano,
que sabe o que é real não apenas por causa de seus sentidos, mas também por aquilo que a
comunidade ao seu redor lhe responde 103. A identidade de cada indivíduo se desenvolve
conforme o reconhecimento ou a depreciação comunitária 104. O homem supérfluo, descartável
e sem valor é justamente aquele que é retirado do mundo, que deixa de pertencer a uma
comunidade que o reconheça e proteja 105. Destarte, a dignidade humana só assume seu pleno
sentido quando o valor de cada homem, a sua liberdade igual é reconhecida pelos seus pares
na comunidade.
Assim, afirma Ingo Sarlet, essa capacidade de cada ser humano de se comunicar com
os demais e de necessitar de uma resposta, ou melhor dizendo, de um reconhecimento destes
acerca de sua igualdade e liberdade e que leva a um substancial acréscimo ao conceito
ontológico de dignidade, se afasta de um conceito biológico (dignidade da espécie humana).
Assim, a dignidade é “a qualidade reconhecida como intrínseca à pessoa humana, ou a
dignidade como reconhecimento”106. A dignidade não é apenas consequência da fisiologia ou
genética humanas, mas também decorrência do reconhecimento social necessário para que
cada homem forme a sua identidade. É a compreensão de que todos são iguais e diferentes, e
que as idiossincrasias de cada um não são defeitos a serem corrigidos ou transgressões a
serem punidas, mas parte integrante de um ser, e, por isso, devem ser reconhecidas e
respeitadas.

(iii)
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Finalizando a análise acerca das dimensões da dignidade, há de se encarar o seu
elemento histórico-cultural. A caracterização da dignidade como elemento tanto ontológico
quanto decorrente da convivência e relacionamento não esgota o seu sentido, na medida em
que a sua construção também é cultural e concretamente determinada. O conceito de
dignidade, pelo menos em seus aspectos marginais, varia conforme as circunstâncias e o
momento, e o que é digno para uns pode não o ser para outros107 Decerto, a dignidade “não é
algo puramente apriorístico”108, mas sim algo que precisa de construção cultural e,
especialmente, institucional, de modo a defendê-la e promovê-la. No dizer de Jacques
Maritain, o problema dos direitos humanos é mais de proteção de que de fundamentação 109.
Desse modo, a dignidade é algo a ser construído por meio da história e da cultura e envolve
uma dimensão prestacional por parte do Estado.
Não se deve confundir essa dimensão com a chamada dignidade como heteronomia,
muito embora, para alguns autores, esta última também seja uma dimensão separada 110. A
dignidade como heteronomia possui como conceito central não a liberdade, mas sim a
limitação da liberdade. Dignidade, neste sentido, não é autodeterminação, mas sim a
imposição da concepção comunitária acerca do significa vida boa, e que impõe deveres a cada
indivíduo. É a concepção predominante na Corte Constitucional Alemã 111, e que a levou a
proibir peep-shows; na Inglaterra, à proibição de relações sadomasoquistas112. No campo
religioso, foi com base na dignidade (como heteronomia) da mulher que o Legislativo Francês
proibiu o uso do véu integral (niqab ou burqa) pelas muçulmanas – praticamente um dever de
ser livre.
A questão da dignidade como heteronomia se relaciona com a definição de quem deve
decidir o que é dignidade, que palpita especialmente quando há divergência nas opiniões. Em
outros termos: a definição da dignidade pode advir tanto do indivíduo afetado quanto da
comunidade; em alguns casos, há divergência de sentido, ou seja, o afetado acredita que sua
escolha é digna, ou que sua situação é indigna, enquanto a comunidade, respectivamente,
entende ser a escolha indigna ou a situação digna 113. Quem deve dar a palavra final?

107

MÜNCH, 1982, p. 18- ss.
SARLET,2005, p. 374.
109
MARITAIN, 1948, p. IX.
110
BARROSO, 2010a, p. 26- ss.
111
EBERLE, Edward J. Dignity and liberty: constitutional visions in Germany and the United States.
Praeger Publishers: 2002. Connecticut, Estados Unidos. p. 41-46.
112
BARROSO, 2010a, p. 29.
113
MÜNCH, 1982, p. 21-26.
108

40

O próprio Professor Luís Roberto Barroso, embora defenda a dimensão da
heteronomia em certa extensão, aponta os seus perigos, que se presta ao autoritarismo,
paternalismo, enfraquecimento dos direitos fundamentais em face do Estado, tirania da
maioria e moralismo. Para diminuir estes riscos, o professor afirma que esta imposição de
valores deverá levar em conta três aspectos: a existência ou não de um direito fundamental;
forte consenso social; risco efetivo a direitos de terceiros114.
Estes, no entanto, não parecem ser critérios suficientes para afastar os riscos
apontados. Em primeiro lugar, a existência de um direito fundamental já fala por si mesma em
prol da autonomia do envolvido, possuidor de uma posição jurídica favorável a sua
autodeterminação, isto é, o direito fundamental não deve, ao menos em princípio, se converter
em um dever fundamental115.
Além disso, há grande indeterminação do que seja um “forte consenso social”. Aliás,
qual o valor de um forte consenso social? Há um claro risco, aqui, de se tomar a vontade de
alguns poucos magistrados ou jornalistas como a vontade da nação; ou mesmo que esta seja
também a vontade daqueles, de impor a tirania da maioria sobre alguns poucos indivíduos
vistos como diferentes ou indesejáveis. No quarto capítulo deste trabalho ver-se-á
exemplarmente como a justificativa de consenso social pode servir para a imposição de
valores sectários: os pentecostais se opõem aos direitos relacionados à homoafetividade
afirmando que este é um estilo de vida que contradiz os valores da maioria da população
brasileira, que é cristã. Ora, os direitos fundamentais, que têm base na dignidade humana, são
justamente trunfos contra as maiorias 116, mesmo que esta seja quase absoluta em suas
concepções de vida. Assim, por exemplo, se certa população é composta por esmagadora
maioria de seguidores de certa religião, este consenso moral não justifica restrições à minoria
de outro credo para obrigar-lhes a serem dignos, a não ser que se deseje agredir o principal
postulado do Estado Democrático Constitucional, que é a proteção do ser humano.
Por fim, a questão do risco a direitos de terceiros não precisa se valer de uma
concepção heterônoma de dignidade, pois a dignidade de cada um é igual a dos demais; se
alguém tenta ser mais livre que os demais, ou obter mais proteção, ou mais direitos, atenta
contra a própria concepção de dignidade como autonomia117. A proteção de direitos de
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terceiros decorre da própria liberdade igual, e se dispensa, portanto, a imposição heterônoma
de valores.
Pode parecer que a defesa de um conceito de dignidade com preponderância na
autodefinição e que recorre à cultura apenas como modo de sua institucionalização e proteção
seria algo incontrolável e sem limites. De fato, a restrição da dignidade sem recorrer a um
sentido de heteronomia parece complicado, mas uma interessante solução é sugerida por Jorge
Reis Novais. Para ele, a dignidade da pessoa humana decorre sim do poder de
autodeterminação do homem e seu conteúdo corresponde às visões de mundo do interessado –
não às concepções de moral e bons costumes da sociedade. Esta capacidade de
autodeterminação da dignidade, no entanto, não corresponde a um exercício sem limites da
liberdade pessoal. Jorge Reis afirma que o limite, a restrição à dignidade se dá na medida em
que o seu exercício se converta em obstáculo para as condições futuras de autodeterminação.
Ou seja, um homem não poderia se submeter a um contrato de escravidão, pois estaria abrindo
mão de sua autonomia futura. O autor português, no entanto, admite exceções a essa
autolimitação da liberdade pessoal118.
Destarte, a dimensão cultural da dignidade tem a ver com a construção de mecanismos
institucionais ou sociais para a sua proteção, e não com limitações comunitárias externas.
Ademais, este elemento cultural dá à dignidade um colorido próprio de cada país e
nação, e, consequentemente, se evita uma concepção fixista do termo. Em tempos de
pluralismo, com as mais diversas religiões, desejos e modos de vida pululando por todos os
lados, é difícil defender um conceito de dignidade que não seja socialmente. Isso, no entanto,
não lhe deve servir de limite, mas sim de institucionalização e obrigação por parte do Estado.
É daqui que se extrai a dimensão dúplice da dignidade, que, além de forma de
autodeterminação pessoal, necessita da proteção do Estado e da comunidade, sendo, ao
mesmo tempo, limite e tarefa 119.
Vistas as dimensões da dignidade humana, importa saber agora seu conteúdo jurídico,
as posições subjetivas e objetivas a que dá ensejo.
1.2.5.2.2 Posições jurídicas decorrentes do conteúdo da dignidade
(i)

conteúdo substancial: direitos fundamentais
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No Brasil, parte da doutrina 120 vem tentando delimitar um conteúdo mínimo da
dignidade, de modo a facilitar sua aplicação.
É assim que Maria Celina Bodin de Moraes elenca a igualdade, a integridade-psicofísica, a liberdade e a solidariedade como princípios jurídicos decorrentes da dignidade 121.
Luís Roberto Barroso, por sua vez, fala no direito à vida, integridade, igualdade (formal,
material e como reconhecimento), liberdade, autonomia política, e o mínimo existencial122.
Decerto as enumerações não se excluem, na medida em que os direitos decorrentes da
dignidade não são passíveis de enumeração numerus clausus123.
Observa-se, assim, que a dignidade da pessoa humana é o fundamento de muitos dos
mais importantes direitos fundamentais consagrados em nossa Constituição. É importante
realizar duas observações, no entanto: a primeira delas é que nem todo princípio deriva da
dignidade humana, que não serve de guarda-chuva universal para toda e qualquer posição
jurídica tutelável. É assim que direitos como a concessão de habeas corpus (art. 5º LXVIII,
CF/1988) ou a representação judicial de associados pela associação (art. 5º, XXI) 124.
Ademais, não se defende aqui a tese de que a dignidade humana é um direito
fundamental em si125, mas sim o fundamento da ordem constitucional brasileira, funcionando
tanto como valor, pertencente ao campo da filosofia e da moral e, por isso, constituindo um
dos fundamentos éticos do Direito, quanto como um princípio, porque internalizada
juridicamente126.
Como princípio jurídico fundante possui uma eficácia toda especial. A dignidade exige
tanto a abstenção do Estado para não a ferir (eficácia negativa) quanto a sua atuação
positiva127, de modo a promovê-la; por outro lado, como fundamento dos direitos
fundamentais, a dignidade humana também serve como parâmetro de interpretação (eficácia
interpretativa), ou seja, toda a ordem jurídica deve ser lida a aplicada sob a sua luz, um ponto
específico da filtragem constitucional128, além de conferir coerência interna ao sistema129.
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Ademais, a dignidade pode servir para preencher lacunas no ordenamento jurídico (eficácia
integrativa), podendo até mesmo ser aplicada diretamente, como uma regra (eficácia
direta)130.
Uma observação final: muito embora a dignidade humana seja o mais importante
princípio jurídico em nossa ordem constitucional 131, deve ser reconhecido que a sua
indeterminação é um grande empecilho no momento aplicativo, o que a faz apta a abrigar
todo tipo de imprecisão (e até mesmo atrocidade) jurídica. Constantemente os tribunais
utilizam o conceito de forma apenas retórica. Ademais, o constituinte brasileiro já especificou
a maior parte do conteúdo da dignidade humana através dos direitos fundamentais. Assim,
numa tentativa de se evitar a banalização do conceito, recomenda-se que este seja aplicado
autonomamente apenas quando a posição jurídica em questão não houver sido contemplada
em nenhum dos direitos fundamentais – o que, considerando-se o tamanho da Carta brasileira,
dificilmente ocorrerá. Ou seja, quando o caso for passível de resolução através de um direito
fundamental – tal como a liberdade ir e vir, a igualdade de todos perante a lei ou a liberdade
religiosa – deve ser feita referencia a este, não à dignidade, que, no entanto, mantém sua
eficácia interpretativa. A dignidade funciona, portanto, como lex generalis, a qual só deve ser
feita referência na falta de regra especial (os direitos fundamentais) 132.
(ii)

conteúdo procedimental: a fórmula do homem-objeto

Uma outra forma de delimitação jurídica da dignidade é a fórmula do homem-objeto,
que constitui um critério negativo-procedimental. Ou seja, através da fórmula universal de
que a pessoa deve ser tratada como um fim em si mesmo, e não como mero instrumento, é
possível identificar, se não o que é a dignidade substancialmente, pelo menos em que
momentos esta é espezinhada e desrespeitada 133, o que já é uma indicação do caminho
interpretativo a ser tomado 134.
No entanto, tal conceito deve ser aplicado cum grano salis, pois, sendo uma fórmula
procedimental, seu resultado é aberto a diferentes visões de mundo. A questão é, portanto,
quem decide o que é ser um fim em si mesmo – o indivíduo ou o aplicador do direito,
imbuído do espírito comunitário? A questão foi tratada acima, no ponto acerca da dignidade
como heteronomia. Vale apenas frisar que, como afirma Ingo von Münch, uma vez que a
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dignidade de pessoa humana defende a autoestima dos indivíduos, a opinião do afetado deve
ser decisiva, sem que isso signifique abertura a sentimentos exagerados 135.
1.2.5.3 Dignidade humana e liberdade religiosa
A relação entre as dimensões da dignidade humana e a liberdade religiosa foi desde
cedo ressaltada por autores de diversas correntes filosóficas. Por um lado, percebia-se a
impossibilidade se forçar a consciência a acreditar; por outro, entendia-se que a intolerância
levava ao descumprimento da obrigação de se obedecer à própria consciência – ou seja, a
autonomia intrínseca de cada um para decidir por si mesmo qual sua relação última com o
além e poder se determinar de acordo com essa consciência136.
De fato, tendo em vista tudo que foi dito acima acerca da dignidade humana, percebese que, uma vez reconhecida esta – e, consequentemente, a liberdade igual de todos os seres
humanos –, a liberdade religiosa deve ser reconhecida também. A possibilidade de cada
indivíduo se autodeterminar de acordo com sua concepção de vida e a necessidade de
reconhecimento social e institucional dessa autodeterminação são um grande argumento em
prol da liberdade religiosa.
Afinal, inexiste decisão mais profunda, primária e existencial que um homem possa
tomar em sua vida do que a sobre sua (não) relação com Deus. A liberdade religiosa é uma
necessidade básica das sociedades que reconhecem a dignidade humana – a mera tolerância é
insuficiente. Ela desatende os anseios de uma sociedade em que todos devem ser
reconhecidos como livres e iguais: a mera tolerância desrespeita a liberdade de cada um para
decidir por si mesmo, pois a possibilidade de escolher um modo de vida é tão somente uma
benesse estatal; ela também desrespeita a igualdade das pessoas, na medida em que reconhece
apenas uma doutrina abrangente como digna de pleno reconhecimento institucional. A mera
tolerância não respeita as pessoas como iguais e diferentes, e por isso cria cidadãos de
segunda classe. Apenas a liberdade religiosa garante a cada indivíduo o tratamento igual ao de
todos os cidadãos, além de entregar a ele a decisão acerca das questões mais profundas de sua
consciência – ou seja, apenas a liberdade religiosa, não a mera tolerância, reconhece
plenamente a dignidade da pessoa humana.
Para que um ser humano seja livre, para que possua autonomia e possibilidade de
decidir acerca de sua própria vida, ele deve poder firmar o pacto que seja com sua consciência
135
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acerca de sua vida espiritual. A religião se relaciona diretamente com os fins últimos da
existência de cada um, e quando o Estado se intromete naquilo que seria um fim digno está
desrespeitando a autonomia dos indivíduos. Quando se assume uma posição de intolerância, o
Estado não leva a sério as capacidades de autodeterminação e atinge o ser humano em sua
característica ontológica.
É bom lembrar que este tipo de interferência chega mesmo a ser inútil, na medida em
que, como dito, ninguém pode ser forçado a acreditar. A persuasão e o convencimento
genuínos são as únicas formas de se alterar a crença de alguém, jamais a força. Da primeira
dimensão da dignidade se extrai o dever do Estado de tolerar todas as crenças, permitir que
cada um siga sua consciência.
Mas a mera tolerância religiosa também fere a dignidade em suas segunda e terceira
dimensões. O Estado que assume uma posição acerca da verdade, mesmo que tolere as outras
concepções de vida, elege uma delas para a construção do social e do institucional. Religiões
diversas são apenas toleradas, uma benesse, não um direito. Quando isto ocorre, a segunda
dimensão da dignidade se põe em risco: um Estado meramente tolerante desrespeita a
igualdade e a diferença intrínsecas das pessoas. Parte essencial da dignidade é a vida social: a
identidade de cada um se constrói de acordo com a rejeição ou o reconhecimento dos demais;
o desenvolvimento da personalidade depende da inclusão no mundo, do acolhimento na
comunidade. A mera tolerância diz para parte de uma população que a sua escolha de vida
não é suficientemente boa e, por isso, menos digna de respeito e proteção. A mera tolerância,
na verdade, cria uma cidadania de segunda classe: pessoas que, por serem diferentes, são
menos dignas; por serem menos dignas, possuem menos direitos.
Dessa forma, apenas um Estado liberal, que não elege uma concepção de vida como
melhor – ou seja, se abstém do perfeccionismo moral –, trata todos os seus cidadãos como
iguais, merecedores de igual respeito, proteção e incentivo ao desenvolvimento de sua
personalidade. É em um Estado que supera a mera tolerância que todos os cidadãos podem se
sentir incluídos, iguais e plenamente capazes de realizar seus planos de vida.
Assim, quando há respeito pela autonomia, igualdade e diferença das pessoas,
constroem-se instituições neutras que respeitam a liberdade de consciência, binômio que, ao
mesmo tempo em que constitui a laicidade estatal, causa tensão na sociedade 137. Assim, a
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dignidade, em sua terceira dimensão, constrói uma sociedade em que as instituições são
planejadas para amparar as questões de fé, habilitadas a administrar suas diferenças, sem
julgá-las.
Percebe-se, portanto, que a única atitude em relação à religião que é totalmente
coerente para com a dignidade humana é aquela de neutralidade do Estado e garantia da
liberdade de consciência. Apenas em um Estado laico, portanto, as pessoas têm sua dignidade
respeitada: é um Estado que respeita a sua autonomia, ao mesmo tempo em que garante a sua
inserção igualitária na comunidade, reconhece e respeita as diferenças e prepara as suas
instituições para todas essas demandas.
Muitos são os argumentos utilizados em prol da liberdade religiosa, e é importante que
nenhum deles seja descartado: em tempos de pluralidade extrema, qualquer força que empurre
os indivíduos e grupos em direção à compreensão mútua é válida.
O exemplo de outros povos, outras culturas, este espelho cultural que a era tecnológica
traz cada vez mais facilmente, é sempre um bom ponto de partida para que se possa querer
melhorar as condições de liberdade em certo país. Por outro lado, argumentar nos termos da
própria religião é algo essencial: apenas com o convencimento íntimo e real de cada grupo e
cidadão que compõem o Estado, a liberdade religiosa de todos é possível. Cada crença deve se
esforçar para aderir ao Estado laico por suas próprias razões. A legitimidade estatal, portanto,
advém desse consenso sobreposto, absolutamente necessário em dias de fragmentação da
hegemonia dos padrões de vida. É, aliás, justamente essa fragmentação, aliada à observância
das diferenças existentes entre os grupos religiosos – dentro do mesmo país ou não –, que leva
a perceber a impossibilidade de se afirmar, afinal de contas, qual é a crença legítima, qual é a
verdade última. Este problema de epistemologia religiosa foi um dos fundamentos mais
importantes da modernidade ocidental, e também não deve ser descartado.
Esses argumentos, bastante relativistas, demonstram como a liberdade religiosa e a
laicidade são problemas dependentes das visões de mundo disponíveis, ou seja, das
oportunidades que uma cultura, uma sociedade, um país oferecem a elas. Se aceita aqui a
sugestão de Jacques Maritain, ou seja, se reconhece que, muito embora a liberdade religiosa
seja uma decorrência da ontologia do ser humano, suas concretizações dependem das
possibilidades da época e do lugar. Por isso cada país deve ter sim um certo espaço para
conformar a tolerância da maneira mais cômoda (ou, melhor, menos incômoda) às suas
necessidades.
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No entanto, e continuando ao lado de Maritain, o núcleo essencial da personalidade
humana, sua característica ontológica, sim, existe, e deve ser resguardada. É apenas
reconhecendo a dignidade humana – sem que se queira atribuir a esta um valor totalizante –
que se garantem os direitos mais básicos do homem, sem os quais a vida em sociedade se faz
impossível. Apenas uma sociedade que garante a liberdade religiosa reconhece esse sopro
dentro de cada um e que faz cada pessoa, ao mesmo tempo, igual e diferente, racional e
autônoma. Sociedades que admitem os benefícios da paz social trazidos pela tolerância, ou
que percebem a incerteza das questões de fé, dão um primeiro passo em direção ao respeito ao
ser humano e às religiões. Mas as sociedades que reconhecem todos como livres e iguais, que
preferem um Estado neutro e que são confiantes de que seus cidadãos são aptos a decidir
sobre Deus e o diabo são as únicas que abraçam a dignidade humana e garantem a cada
homem as necessárias paz social e de consciência.
Uma vez delimitado o fundamento último da liberdade religiosa, e assumido o
compromisso com um modelo estatal de respeito pela igual liberdade de todos, ou seja, que
não é nem intolerante nem condescendente, mas sim liberal, cumpre agora analisar em
detalhes a questão das razões religiosas na esfera pública. O próximo capítulo adentra o
embate entre inclusivistas e exclusivistas, sempre tendo como pressuposto e guia a dignidade
da pessoa humana.
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2 RAZÕES RELIGIOSAS NA ESFERA PÚBLICA
Modernidade e secularização são substantivos que caminham juntos – ou esta foi, pelo
menos, a associação geralmente feita pelos cientistas políticos e sociólogos durante boa parte
do século XX. A modernidade foi construída sobre um ideal de cidadania que transcende as
particularidades e diferenças, e, no qual, a esfera pública é o local do que é o comum e onde
todos possuem o mesmo status, independentemente de riqueza, cor, religião ou gênero.
Assim, o discurso racional e geral, a língua oficial deste espaço, faz a mediação entre
diferentes grupos, que se unem nesta esfera em busca do bem comum138. A religião não
escapou dessa neutralização do que é comum, e, no início da modernidade, foi classificada
como um assunto privado: a busca pela verdade religiosa passou a ser algo a ser tratado no
lar, não no público. Inicia-se um período de “dualismo entre o espaço público e a vida
privada, política e religião, profano e sagrado, objetivo e subjetivo” 139. Dessa forma, as
relações entre religião e esfera pública se fixam sobre três corolários: privatização da religião;
a neutralidade do Estado e a separação entre Igreja e Estado, sob as garantias institucionais
como liberdade de culto e crença 140. A laicidade – termo mais usado nas línguas latinas e que
significa a separação institucional do Estado da religião associada à garantia de liberdade
religiosa – era entendida como um pressuposto básico do Estado democrático, sem o qual o
mundo se afunda em teocracias cristãs, muçulmanas e congêneres 141.
Por outro lado, a diminuição da influência religiosa em todas as áreas da vida era vista
como uma consequência lógica do processo de modernização. A secularização – termo
predominante no inglês e no alemão, e que é referente a todas as esferas da vida social,
cultural e política – deveria se aprofundar cada vez mais, sendo esperado o momento em que a
religião quase desapareceria da vida de todos.
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serviço público, mesmo quando não há contato com o público. É uma neutralidade baseada em uma forte
privatização da religião (COMISSÃO DE REFLEXÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
LAICIDADE NA REPÚBLICA. Relatório ao Presidente da República: encaminhado em 11 dez. 2003.França,
2003. In: LEITE, Fábio (org.). Cadernos do Departamento de Direito do Estado. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio,
2010. v.I. p.16-17. (Série monográfica: laicidade e liberdade religiosa)).
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A certeza era a de que se vivia em uma sociedade cada vez mais desencantada, fiel à
ciência e aos dogmas liberais. A busca da verdade era um problema resolvido pelo liberalismo
através da privatização da religião, da afirmação da liberdade de crença e da
institucionalização da separação entre Igreja e Estado.
Nos últimos anos, no entanto, uma série de acontecimentos tem colocado em xeque
esses dogmas:
O debate público e a discussão acadêmica sobre laicidade e secularização
recrudesceram nas três últimas décadas, impulsionados, inicialmente, pela
irrupção da República Islâmica do Irã, em 1979, e de movimentos de militantes
islâmicos noutras regiões do Oriente Médio, do engajamento da Direita Cristã e
dos evangélicos fundamentalistas na política norte-americana – começando pela
eleição de Ronald Reagan em 1980 –, pela expansão da Teologia da Libertação
na América Latina e do pentecostalismo na mesma região, no Sudeste Asiático e
na África subsaariana, pela resistência sindical e católica ao regime comunista
polonês nos anos 1980 e pela ressurgência de identidades religiosas na Europa
oriental pós-comunista142.

Ou seja, ao longo das últimas quatro décadas, as relações da esfera pública com a
religião têm sido colocadas em discussão. Nada mais natural, na medida em que, apesar da
religião ter sido relegada a uma posição lateral em relação à economia, psicologia e política,
ela continuou sendo essencial na vida de milhões 143. O momento, portanto, é de contestação
da neutralidade estatal e desprivatização da religião. Isso, no entanto, não significa (pelo
menos não significa para muitos, certamente não para todos) que se esteja defendendo uma
volta às teocracias medievais ou uma adoção do modelo islâmico. O que simplesmente se
ataca é a forma como o Estado liberal construiu a secularização e a laicidade, e cada vez mais
se questiona se a esfera pública deve ser realmente imune a qualquer influência da moral
religiosa144.
Dentro desse contexto se coloca a questão das razões religiosas na esfera pública.
Desde meados dos anos 80, provocados pelas reflexões de John Rawls, diversos autores têm
se perguntado sobre qual é o papel de argumentos religiosos na deliberação política – seja na
esfera pública formal ou informal. Se o Estado é laico e a liberdade religiosa é assegurada, a
conclusão intuitiva parece ser a de que fóruns públicos de debate como o Parlamento e as
campanhas eleitorais deveriam permanecer imunes em relação a doutrinas abrangentes. Os
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atores religiosos, no entanto, muitas vezes cruzam esta fronteira, de maneira velada ou não 145.
Diante disso e da atual reavaliação do lugar das religiões na sociedade e Estado modernos,
coloca-se a questão: podem parlamentares, administradores, cidadãos e todos aqueles que
exercem o poder de escolha na sociedade política se basear em razões religiosas?
Esta questão e seus desdobramentos serão tratados aqui. Este capítulo se inicia por
uma descrição do modelo de democracia deliberativa, pressuposto necessário para a
discussão, na medida em que os autores que excluem as razões religiosas da discussão pública
(chamados exclusivistas) têm como base esta categoria, por si só já amplamente criticada. Em
seguida, será feita uma breve descrição dos dois posicionamentos básicos acerca do assunto –
exclusivismo e inclusivismo –, sendo que a teoria clássica do exclusivismo – elaborada por
John Rawls – será detalhada a fundo. Por fim, serão apresentadas as principais críticas à
construção rawlsiana, tanto as advindas dos inclusivistas quanto dos exclusivistas.
O seu discurso e suas intenções devem ser pautados pela busca do melhor para a
comunidade em geral, muito embora as suas particularidades e sua história de vida
enriqueçam o discurso democrático, o que possibilita a audiência de todas as vozes
existentes146. Essa busca por argumentos que possam construir o comum é que legitima as
estruturas do poder social, especialmente as forças coercitivas estatais. É importante salientar
que, em Habermas, o argumento sinceramente alinhado à moral e à ética é imprescindível
para esta legitimidade, e o filósofo também acredita que debatedores oportunistas, que se
valem do discurso comum para lançar programas interesseiros, não sobrevivem por muito
tempo, pois logo são desmascarados na comunicação contínua que é a democracia147.

2.1 Democracia deliberativa
Dentro dos debates entre exclusivistas e inclusivistas se coloca o pressuposto da
democracia deliberativa, que, segundo Joshua Cohen, é um “ideal intuitivo de uma
democracia na qual a justificativa para os termos e condições da associação advém do debate
público e discussão entre cidadãos iguais” 148, ou, como interpretou Jon Elster a teoria
habermasiana, é um ideal de organização do sistema político que possibilita a sua modificação
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através do debate e do confronto149. A teoria democrática deliberativa é de um tipo específico
e que se opõe a uma tese mais pragmática, que entende o sistema político como uma
reprodução do mercado, ou seja, tendo função puramente instrumental, reagindo a atos
privados e agregando interesses150. Em outras palavras, a teoria democrática atual pode ser
dividida em duas correntes: a primeira, mais idealista e, de certa forma, otimista em relação à
natureza humana, denominada democracia deliberativa; a segunda, mais pragmática e
pessimista, a democracia de elites, competitiva ou pragmática 151.
A democracia deliberativa parte do pressuposto de que a política deve ser feita por
atores profundamente engajados com o discurso de constituição do bem comum. Os inputs do
sistema social não são escolhas egoísticas e irracionais, mas sim preferências informadas e
que respeitam a igual liberdade dos demais participantes 152. Os agentes adentram a esfera
pública deixando para trás suas particularidades e interesses próprios, prontos para assumir
um compromisso com a neutralidade e a igualdade de seus pares, e aptos a debater – durante
incessantes rodadas de discussão – acerca de como a sociedade deve ser gerida e ordenada. E
é a deliberação realizada de maneira neutra em relação a interesses egoísticos e privados,
visando o bem comum e os interesses gerais, através do discurso e do consenso, que legitima
o poder do Estado153. Essa teoria pressupõe, portanto, que, ao entrar no debate público, as
pessoas assumem um compromisso de autocensurar argumentos que atendam apenas a
interesses próprios154.
Na democracia deliberativa, a discussão entre cidadãos livres e iguais é a fonte de
legitimidade estatal155: “o procedimento deliberativo ideal captura o princípio de que os
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resultados são democraticamente legítimos se e apenas se puderem ser objeto de um acordo
livre e arrazoado entre iguais”156. A deliberação é livre, pois os participantes são limitados
apenas pelas pré-condições da deliberação e podem agir de acordo com o seu resultado;
arrazoada, pois é a argumentação e não a força das partes que leva à decisão; entre partes
iguais, tanto formal quanto substancialmente157.
A discussão acerca da inclusão ou não de argumentos religiosos na esfera pública
perpassa essa dicotomia e está fortemente associada ao conceito de democracia deliberativa.
Na verdade, é possível dizer que, sem exageros, toda a discussão acerca do espaço da religião
é feita dentro desse pressuposto de democracia como deliberação 158. Este, no entanto, está
longe de ser um pressuposto aceito de maneira unânime. Antes de se adentrar especificamente
os debates específicos acerca do discurso religioso, o que se coloca em dúvida é o próprio
modelo de democracia deliberativa e sua suposta neutralidade.
Diversas críticas são feitas ao ideal de democracia deliberativa. Benhabib destaca a
possibilidade de corrosão do Estado de Direito, deixando muito a cargo das maiorias 159; as
críticas feministas, segundo as quais o modelo de democracia deliberativa privilegia um tipo
de discurso, masculino e hegemônico, deixando de lado outras formas de debate; por fim, a
acusação de que a democracia deliberativa é perigosamente ingênua, pois propõe modelos
normativos totalmente afastados da realidade 160.
A crítica feminista está profundamente relacionada com o pressuposto de neutralidade
da esfera pública. A esfera pública afirmada como uma construção da sociedade burguesa
pós-Estados absolutos, longe de ser um espaço de inclusão, é uma forma de exclusão, na
medida em que reflete apenas uma parte do público: a burguesia masculina e branca,
formadora do Estado liberal161.

Esse espaço adorado pelos teóricos da democracia

deliberativa se formou durante a afirmação do liberalismo burguês, que, muito embora tenha
sido percussor da liberdade e da igualdade, era marcado por uma série de exclusões –
mulheres, negros, despossuídos. Assim, o discurso admitido nas esferas deliberativas era
aquele típico da elite emergente – do homem burguês e branco. Os demais argumentos,
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assuntos e clamores eram colocados no âmbito privado, excluindo-se toda a forma de discurso
masculino e não branco162.
Assim, como afirma Iris Marion Young, é um erro considerar que a esfera pública
liberal é aberta a todos os argumentos e absolutamente neutra – a imparcialidade é, portanto,
um mito163. A autora afirma que a esfera pública confunde o público com o universal, e a
particularidade com a privacidade. A criação de uma esfera pública não deve depender da
abdicação de particularidades164. A cidadania exige sim a transcendência sobre interesses
privados e responsabilidade para com os demais, mas estas não devem ser confundidas com
uma perspectiva generalista. É perfeitamente possível se adentrar a esfera pública marcado
por particularidades e sem que se desrespeite o outro como igual e livre.
É neste sentido que Nancy Fraser também critica a esfera pública, uma vez que a
diferenciação entre público e privado serve apenas para restringir que tipos de reivindicações
são ou não válidos em uma democracia. Assim é que durante muito tempo a violência
doméstica não foi encarada como um problema a ser solucionado por políticas públicas, mas
sim como uma questão restrita à privacidade do lar 165. O mesmo se deu com reivindicações
das classes trabalhadoras, negadas por supostamente ferir a autonomia dos indivíduos.
Ademais, mesmo que não se considere a esfera pública como uma representação da
elite masculina branca, os cientistas políticos defensores da democracia deliberativa
certamente confundem o discurso acadêmico com o discurso público: logo o discurso
universal e imparcial é identificado com o discurso de uma pequena elite acadêmica, que
pouco ou nada tem a ver com a população em geral 166.
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As críticas feministas à falsa neutralidade da esfera pública também são aplicáveis à
posição ocupada nesta pela religião – o que se liga intrinsecamente ao papel desempenhado
pela religião no começar da modernidade: o liberalismo, afinal, deve parte de seu
aparecimento à oposição à religião, o que se evidencia por suas raízes iluministas 167.
Ricardo Mariano destaca, por exemplo, que a construção da laicidade norte-americana,
longe de ser uma consequência do processo de modernização e pluralização da sociedade, foi

(...) resultado de uma encarniçada luta entre grupos de interesses concorrentes,
visando controlar o conhecimentos social, o poder político e as instituições
públicas. O caráter agonístico da secularização (ou da laicização jurídicopolítica) demonstra a inexistência de neutralidade axiológica, seja na
constituição do Estado laico seja na implementação de políticas secularistas, uma
vez que ocorrem sempre às custas do declínio do poder eclesiástico na esfera
pública168.

Some-se a isso o fato ressaltado por muitos autores de que a separação entre Igreja e
Estado se deu com base numa cultura de fundo essencialmente cristã, ou seja, a separação das
esferas e a institucionalização da modernidade, na verdade, se fundaram em uma moral muito
específica169. Isto é, o Estado moderno se conformou não como neutro em relação a qualquer
religião, mas apenas em relação ao cristianismo. Da mesma forma que a esfera pública
representa o homem liberal, burguês e branco, não se deve esquecer que este também é
católico ou protestante. Existe, portanto, um paradoxo: o ideal de neutralidade burguês é, ao
mesmo tempo, cristão e desconfiado de toda e qualquer crença.
Outra das críticas citadas por Benhabib à democracia deliberativa é relativa à sua
viabilidade ou fidedignidade às instituições existentes. É que, para os defensores da
democracia pragmática, acreditar que os indivíduos adentram a esfera pública com as
melhores das intenções, a predisposição para buscar o bem comum e, além de tudo isso, a
capacidade para debater racionalmente todos os argumentos é pura falta de bom-senso. O
167
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modelo de democracia deliberativa só seria possível em sociedade pequenas, relegando-o,
portanto, nas modernas e complexas sociedades, a uma “irrelevância utópica” 170.
Elster destaca os problemas do idealismo excessivo na teoria da democracia
deliberativa, ressaltando que, mesmo com condições ilimitadas de tempo, pode ser que não
haja acordo unânime entre as partes, pois continuarão existindo diferenças de valores e
opiniões sobre o bem comum. Assim, considerando-se que não há condições ideais para a
deliberação, por fim, alguma forma de agregação de interesses iria prevalecer 171.
Também Ian Shapiro ressalta os problemas do idealismo da democracia deliberativa.
O autor entende que muitas das disputas políticas podem sim ser resolvidas quando se
empreende mais esforço no debate. Isso, porém, não significa que todas as disputas políticas
possam ser resolvidas assim: muitas questões democráticas não têm como pano de fundo
problemas morais, mas sim lutas por interesse e poder172. A própria religião é um exemplo
disso: a pluralidade de doutrinas religiosas hoje leva a uma disputa entre elas, que muitas
vezes se estende para o domínio da política, na busca por locais de representação, visibilidade
e aporte de recursos públicos173.
Além disso, a deliberação pode levar justamente ao contrário do entendimento: a
discórdia, na medida em que diferenças antes despercebidas são colocadas sob a luz da esfera
pública: “Não há nenhuma razão particular para se acreditar que a deliberação fará as pessoas
se unirem, mesmo que seja isto que elas esperam e queiram” 174.
Para os defensores de uma teoria pragmática da democracia, uma sociedade se
governa pela confluência dos interesses privados dos indivíduos, que utilizam a esfera pública
de forma instrumental, como arena de uma disputa de interesses, onde o que vale são as
preferências egoísticas. O sistema político, segundo essa visão, é mais um mercado do que um
fórum, sendo que os seus atores não se unem no espaço público em busca do bem comum,
mas apenas para maximizar, ou, pelo menos, não abrir mão dos seus interesses próprios 175.
Aliás, a democracia em si seria mais um acidente histórico do que uma construção da
ciência política – afinal, entre a primeira experiência democrática (a ágora ateniense) e o seu
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ressurgimento na modernidade, milhares de anos se passaram entre déspotas, reis e
imperadores. O foco da teoria pragmática é a prática real de diversas democracias através da
história, não as expectativas normativas de algum acadêmico 176.
Criticados os pressupostos da teoria da restrição das razões religiosas na esfera
pública, serão explorados os diferentes posicionamentos acerca do lugar das razões religiosas
na democracia deliberativa. Muito embora essa forma de entender a democracia seja
controversa e acusada de pouco realista, é o ideal teórico que permeia a discussão. Ademais,
embora a democracia de interesses seja um modelo teórico com maior exatidão descritiva,
deixa em branco as questões normativas acerca da cidadania e do espaço público. Apesar de
que as democracias possam ser apenas um mercado de interesses particulares, com indivíduos
pouco atentos ao que são ou não argumentos éticos apropriados, não há nada de errado em
construir teoricamente um modelo melhor, além dos mecanismos institucionais para a sua
implementação. Isto é, embora a fidelidade à dureza do mundo real seja imprescindível para
que a academia não se torne ingênua, esta perderia sua utilidade se fosse impedida de
desenhar como as coisas deveriam ser, e não como elas são.

2.2 Razões religiosas e democracia deliberativa

A discussão acerca das razões religiosas se iniciou na virada entre as décadas de 80 e
90, quando diversos autores se defrontaram com o problema da legitimidade democrática em
sociedades pluralistas, intricado com uma preocupação com as virtudes da cidadania 177.
Dentro desse debate, existem dois posicionamentos principais: o primeiro deles, conhecido
como exclusivismo: o poder coercitivo estatal deve ser exercido apenas se legitimado pelas
razões certas, ou seja, por razões que não apelem a doutrinas e visões de mundo
representativas de apenas uma parcela da população 178. Ou seja, o poder estatal se legitima
pelo uso exclusivo de razões ditas públicas, dentre as quais estão de fora os argumentos
religiosos179.
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Paul Weithman esclarece que o posicionamento exclusivista responde a uma série de
anseios da modernidade, bem como a diversas concepções criadas no iluminismo: a primeira
delas, de que os seres humanos possuem uma racionalidade comum, o que possibilita a
existência de razões acessíveis a todos em uma comunidade. Em segundo lugar, a legitimação
racional da legislação evita todo tipo de motivo obscuro ou subterfúgio inacessível ao povo.
Isso, por sua vez, responde a uma terceira convicção iluminista, a de que, em uma
democracia, é o povo que se autogoverna. E, por fim, a posição exclusivista responde a um
desejo de vida em comunidade, mas sob o signo do pluralismo, na medida em que exige que
os cidadãos se tratem como livres e iguais e demonstrem respeito entre si180. E o autor
resume:
A abordagem familiar para essas perguntas acerca do processo de decisão
política começa com uma afirmação fundamental: os cidadãos de uma
democracia liberal são livres e iguais. Eles podem desfrutar da sua liberdade e
igualdade, diz-se, somente se o governo justifica os arranjos políticos básicos
com razões que são acessíveis a todos. Porque, se as razões são acessíveis a
alguns, mas não outros, aqueles a quem elas são inacessíveis não serão tratados
como as pessoas a quem elas são acessíveis (porque eles não são tratados como
pessoas a quem são devidas razões acessíveis). Nem percebem sua liberdade
(porque eles irão perceber os arranjos básicos como brutalmente coercitivos, na
ausência de uma justificação que possam acessar) (...) aqueles que endossam esta
abordagem, em seguida, isolam uma classe de razões que, segundo eles, são
acessíveis a todos (...) sejam quais forem as outras razões que os cidadãos
ofereçam uns aos outros quando se delibera sobre as questões fundamentais,
devem estar preparados para oferecer uns aos outros razões na classe
especificada181.

Dentro da posição exclusivista, da qual existem muitas variações, uma delas,
elaborada por John Rawls, posteriormente acompanhado por Robert Audi, é considerada
clássica182. Foi essa construção que recebeu diversas críticas e reformulações dentro do
próprio exclusivismo 183.
Opondo-se inteiramente ao exclusivismo – e não só à construção clássica de Rawls –
há o posicionamento denominado, logicamente, inclusivista, que não só rebate os medos da
presença da religião na esfera pública, como também ressalta seus benefícios. Neste
posicionamento, cidadãos e políticos devem usar qualquer tipo de argumento que lhes pareça
180
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adequado184. Os autores inclusivistas ressaltam especialmente a riqueza que ganham os
debates quando argumentos religiosos são permitidos, a facticidade (ou melhor, a falta dela)
da exclusão da religião da esfera pública, a importância da religião na vida das pessoas, a
impossibilidade de se dividir a personalidade em duas – uma para a esfera pública, outra para
a privada –, a insuficiência das premissas compartilhadas para decidir uma série de questões
políticas morais, dentre outras.
Dessa forma, o próximo tópico será destinado especialmente a este debate e será
dividido em duas partes: na primeira, uma exposição acerca do posicionamento exclusivista
clássico, a partir da visão de John Rawls, seguida de uma segunda parte acerca das principais
críticas elaboradas por inclusivistas e exclusivistas.

2.2.1 John Rawls: razões religiosas em uma sociedade pluralista

“Uma sociedade política (...) tem uma maneira de formular seus planos, de colocar
seus fins em ordem de prioridade e, em conformidade com isto, de tomar as suas decisões. O
modo como uma sociedade política faz isso é a sua razão”185. Assim John Rawls, muito
didaticamente, inicia sua VI palestra em Political liberalism, livro que marca a segunda fase
do seu pensamento. O autor, neste ponto da obra, se interessa por quais razões, ou, na
definição acima, quais formas de decidir de uma sociedade são públicas. A razão pública é de
um tipo que está presente apenas nas sociedades democráticas – em todas as outras esferas e
formas de governo, tais como associações civis, regimes autoritários, Igrejas, dentre outros, as
razões são não-públicas186. Isso porque uma razão é pública de três diferentes maneiras
concomitantemente:
(i)

É a razão de cidadãos livres e iguais, e, por isso, a razão do público;

(ii)

Seu objeto são os temas de justiça política, ou seja, o bem público;

(iii)

Sua própria natureza e conteúdo são públicos, pois partem de uma família de
concepções de Justiça que atendem ao critério da reciprocidade 187.

A ideia de razão pública irá atender à constatação de Rawls de que, como referido no
capítulo anterior, nas sociedades modernas, não mais existe o antigo consenso social acerca
das visões básicas de mundo – fosse esse consenso natural ou construído. Nas antigas
184
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sociedades onde dominava uma visão de mundo, a construção e legitimação das normas
sociais simplesmente se faziam por referência àquela doutrina. Isso, no entanto, não é mais
possível em uma sociedade que se divide em vários grupos com pensamentos e desejos
diferentes, quando não contrastantes188. Como visto anteriormente, Rawls resolve o problema
da aderência social por meio de seu consenso sobreposto. Dessa forma, não é mais possível a
construção da concepção de justiça com base em uma determinada doutrina abrangente, uma
vez que esta dificilmente irá satisfazer as visões e os projetos de vida de todos os cidadãos. A
visão rawlsiana acerca do fato do pluralismo moderno continua o seu desenvolvimento para
saber como é possível definir políticas coercitivas sobre cidadãos livres e iguais que não
compartilham das mesmas visões de mundo. Rawls assume, então, uma posição exclusivista
em razão da confluência de dois fatores: a incerteza das crenças e a liberdade igual de
todos189.
A resposta é que há legitimidade estatal quando o poder político é exercido a partir de
justificativas que todos poderiam aceitar razoável e racionalmente, tendo em vista os
princípios de justiça de uma democracia liberal 190. Os cidadãos de uma sociedade plural
percebem que é impossível chegar a um acordo de justiça a partir de suas doutrinas
abrangentes pessoais. “O zelo de incorporar a verdade inteira na política é incompatível com
uma ideia de razão pública que faça parte da cidadania democrática” 191. Dessa forma, os
princípios regentes da sociedade devem estar de acordo com “verdades amplamente aceitas,
ou disponíveis, para os cidadãos em geral” 192, e não verdades decorrentes de visões gerais de
mundo
O conteúdo da razão pública será moldado, portanto, com esta preocupação de
legitimidade perante todos os cidadãos. Este conteúdo, que é uma concepção política de
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justiça de cunho liberal, deve responder a dois tipos de questionamento: (i) quais os princípios
de justiça da estrutura básica, que incluem direitos básicos, que são prioritários, e modos de
distribuição dos meios para se valer desses direitos e (ii) quais os princípios argumentativos
pelos quais os cidadãos decidem questões de justiça193.
Respondendo à segunda questão, o princípio argumentativo proposto por Rawls é o
chamado critério da reciprocidade. Rawls conclui que, em um regime em que todos se veem
como livres e iguais durante gerações, ou seja, onde existe uma cultura política de respeito aos
direitos dos outros, os cidadãos “estão preparados para oferecer uns aos outros termos justos
de cooperação segundo o que consideram ser a concepção mais razoável de justiça
política”194. Ou seja, cada participante da estrutura básica se dispõe a oferecer aos demais uma
concepção de justiça que sinceramente acredite que possa ser razoavelmente aceita pelos
demais. Este mecanismo é o chamado critério de reciprocidade.
O critério de reciprocidade exige que, quando esses termos são propostos como
os termos de cooperação justa mais razoáveis, quem os propõe pense também
que é ao menos razoável que os outros aceitem como cidadãos livres e iguais,
não dominados, nem manipulados ou sob a pressão de uma posição política
social ou inferior. Os cidadãos, naturalmente, divergirão quanto a quais
concepções de justiça consideram mais razoáveis, mas concordarão que todas
são razoáveis, ainda que minimamente195.

Esta reciprocidade é o que legitima o poder político, as leis e a própria Constituição.
“Tal norma seria razoavelmente aceita pelo grupo A”? “Essa regra ofenderia os indivíduos B
de maneira desarrazoada”? São essas as questões a serem feitas por quem deseja realizar um
acordo que possibilite a vida em sociedade. A superação do fato do pluralismo só é possível
por meio desta “relação de amizade cívica”, que permite a construção dos acordos básicos
para a sociedade. Perceba-se, portanto, que não se trata apenas de razões compreensíveis e
racionais, mas também de razões que o outro possa razoavelmente aceitar. Assim, embora
seja racionalmente possível entender por que um cristão defenda a proibição do culto a Alá
como forma de salvação de todo um povo, esse não é um argumento que se possa
razoavelmente aceitar. É claro, deve haver racionalidade no argumento desenvolvido –
afinal, ainda se trata de razões, e não pura retórica. Os participantes devem aceitar princípios
lógicos de conclusão, evidência, e tudo mais que seja necessário para uma conversação
coerente196.
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Argumentos que não cumprem o critério de reciprocidade, em geral, violam direitos e
liberdades básicas197. O critério da reciprocidade exige que os cidadãos se tratem uns aos
outros como livres e iguais – do contrário, não há aceitabilidade razoável 198. Dessa forma, os
argumentos aceitáveis na esfera pública são aqueles que decorrem da família de concepções
liberais de justiça, que enumeram formas de distribuição dos bens materiais na sociedade,
além de direitos e liberdades básicos com prioridade léxica. Este ponto é extremamente
relevante: Rawls associa razões públicas a razões políticas liberais. Razões liberais, no
entanto, são diferentes de razões seculares. Rawls pretende que os cidadãos apelem apenas a
razões acessíveis a todos, o que exclui doutrinas abrangentes. Estas são não apenas doutrinas
religiosas, mas também seculares, como o comunismo e o feminismo 199.
Tudo isso deixa claro o compromisso de Rawls com o ideal da democracia
deliberativa: amizade cívica, o esforço em elaborar razões que poderiam ser aceitas por
outros, o compromisso com a racionalidade do debate. Isso leva à conclusão de que não
apenas os legisladores, juízes e outros agentes oficiais estão moralmente comprometidos com
a razão pública, mas também os cidadãos quando contribuem para a esfera pública, como, por
exemplo, ao exercer o direito de voto.200 Rawls afasta explicitamente a ideia de democracia
como agregação de interesses, bem como o voto baseado em doutrinas abrangentes –
nenhuma dessas atitudes trata a democracia como a persecução do bem comum 201.
Perceba-se, portanto, que este é um compromisso moral, não jurídico, e que, portanto,
está fortemente ligado a um conceito deliberativo de democracia e a um dever de civilidade
que abrange até mesmo o cidadão comum, não apenas os oficiais do Estado. Aqui, as decisões
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fundamentais não devem ser guiadas pelo interesse particular de cada um, mas sim em prol do
bem público 202.
Seria, no entanto, impossível impedir que os participantes trouxessem argumentos de
sua doutrina abrangente – afinal, cada um deseja influenciar a esfera pública para que se
adapte mais e mais à sua concepção de bem. Para Rawls, isso pode ser feito, desde que os
argumentos das doutrinas abrangentes sejam adaptados ao discurso liberal, num mecanismo
denominado proviso, que consiste em transformar os argumentos típicos de uma doutrina
abrangente em argumentos aptos a figurar no discurso liberal-democrático. Assim, por
exemplo, se a Igreja Católica teme que o aborto seja legalizado, ela desatende ao critério de
reciprocidade se utiliza argumentos do tipo “pecado”, “santidade da vida”, “presente de
Deus”. Nada impede, no entanto, que os católicos tentem convencer os demais participantes
se utilizando do discurso liberal: “o feto tem o direito à vida e, portanto, deve ser protegido”,
ou “a mulher exerce sua autodeterminação no momento em que resolve manter relações
sexuais, não devendo sua liberdade ser um argumento pró-aborto”203.
É muito importante ressaltar, no entanto, que Rawls compreende que o ideal de razão
pública depende do contexto histórico e social. Para o autor, numa sociedade bem ordenada,
na qual os direitos e garantias fundamentais são assegurados, as razões públicas são o meio
ideal de debate político. No entanto, em sociedades em que existe divergência não muito
profunda, temperada por argumentos de doutrinas abrangentes, levar essas doutrinas à esfera
pública de modo a esclarecê-las e explicitá-las, pode afastar a desconfiança social e
reassegurar a ordem institucional como mais do que mero modus vivendi. Por fim, em uma
sociedade profundamente dividida e desordenada, argumentos de doutrinas abrangentes
podem trazer em si o gérmen da razão pública, como, por exemplo, os argumentos religiosos
de Martin Luther King e durante a guerra civil americana 204.

2.2.2 Críticas ao posicionamento exclusivista clássico
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Muito embora este posicionamento clássico tenha impactado a filosofia jurídica e
assegurado muitos adeptos, também uma enxurrada de críticas se seguiu e deu origem a novos
posicionamentos, exclusivos e inclusivos.
Boettcher e Harmon resumiram a miríade de posicionamentos doutrinários acerca do
assunto apontando a existência de pelo menos seis principais críticas ao posicionamento
clássico205, aqui abordadas uma a uma.

2.2.2.1 Quanto aos critérios normativos e epistêmicos de definição da razão pública e seus
destinatários
Um primeiro e fundamental problema na concepção clássica é a definição adequada do
que seria a razão pública, ou melhor, como definir quais são os argumentos aceitáveis na
esfera pública e porque outros devem ser descartados. A questão envolve fundamentalmente
justificar em que as razões religiosas se diferenciam das públicas: o problema é intricado e
citado por muitos inclusivistas. Dentre os exclusivistas, a situação não melhora, na medida em
que é necessário, para neutralizar a esfera pública das doutrinas abrangentes, definir
exatamente o que é razão pública e o que não é. O resultado é que proliferam definições: 206
veja-se o exemplo de Robert Audi, para quem uma razão pública deve ser aquela que as
pessoas adotariam autonomamente se totalmente racionais e devidamente informadas 207. Ou,
ainda, de Amy Gutmann e Thompson, que aceitam razões religiosas, desde que não inspiradas
em interpretação literal da Bíblia 208. E Lucas Swaine, que considera a melhor concepção de
razão pública como aquela que os demais cidadãos deveriam aceitar, tendo em vista suas
preocupações e compromissos razoáveis 209.
Christopher Eberle, num esforço de sistematização das principais (somente as
principais!) propostas existentes, enumerou nada menos do que catorze definições de razão
pública210. A sistematização de Eberle divide em dois tipos principais as definições de razão
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pública: (i) concepções populistas e (ii) concepções justificatórias. As razões públicas
populistas exigem que determinado argumento seja, de alguma forma, um consenso na
sociedade, enquanto as razões justificatórias partem de uma definição epistêmica. As
primeiras entendem que razões públicas são aquelas de alguma forma aceitáveis por todos os
membros de uma sociedade. Aqui se insere o posicionamento clássico de Rawls, que exige o
uso de argumentos amplamente aceitos na sociedade. Já as concepções justificatórias definem
as razões públicas diferenciando-as das razões sectárias em razão da sua forma de apreensão e
conhecimento, como, por exemplo, uma concepção que só aceitasse razões comprovadas pelo
uso do método científico 211.
Para Eberle, as concepções populistas de razão pública são impraticáveis, na medida
em que, em uma sociedade como a moderna, em que o dissenso acerca do que é o bem é
extremamente forte, dificilmente haverá unanimidade acerca de qualquer assunto 212-213. A
solução para os liberais defensores da razão pública, portanto, só pode ser diferenciar os tipos
de razão em sua natureza epistêmica, ou seja, demonstrar como, em sua natureza, razões
públicas e religiosas são diferentes214.
Eberle conclui, no entanto, que este segundo projeto também é fracassado. Ele se opõe
à ideia de que uma razão religiosa seria diferente de uma razão pública por não ser criticável,
ou impassível de reprodução ou, ainda, desprovida de qualquer método de controle para aferir
sua veracidade. O autor demonstra que as razões religiosas também possuem uma forma de
controle e aferição e, muito embora este seja diferente do utilizado nas ciências empíricas, a
diferença não invalida o seu uso. Em outras palavras, um argumento religioso, como, por
exemplo, uma verdade bíblica ou uma revelação divina, são passíveis de aferição de
Perhaps we might do better to think of reasons that are more or less public” (GREENWALT, 2009, p.
2394(grifo meu). No mesmo sentido: WEITHMAN, 2001, p. 514).
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veracidade, mas não através de testes empíricos e busca de evidências físicas, mas sim pela
sua congruência em relação a dogmas e certezas religiosas. Um cristão, por exemplo, pode
afirmar ter visto Deus e recebido d’Este uma ordem para que matasse todos os ciganos do
mundo; essa alegada visão, no entanto, é desmerecedora de legitimidade, na medida em que
se sabe que Cristo ordenava o amor e não a matança, ou que o próprio Velho Testamento
fixou “Não matarás”215.
Charles Taylor é outro autor que nega a irracionalidade das razões religiosas e a
diferença intrínseca destas para as razões seculares; em ensaio acerca do poder da religião na
esfera pública, ele afirma:

Devo dizer que esta distinção entre o discurso religioso e o não religioso quanto
à sua credibilidade racional (...) me parece carente de qualquer fundamento. Ao
final pode resultar que a religião seja ilusória, e, portanto, que o derivado dela
seja menos crível. Mas, até que realmente concluamos isso, não há razão a priori
para suspeitar mais dela. A credibilidade dessa distinção depende da opinião de
que algum argumento muito “mundano” basta para chegar a certas conclusões
político-morais (...). No entanto, as crenças chave que necessitamos, por
exemplo, para determinar nossa moralidade política básica não estão entre
elas216.

Também Michael Perry e S.J. Hollenbach negam a inferioridade epistemológica e a
irracionalidade da religião, respectivamente. Hollenbach compara as razões religiosas com o
estudo e a crítica das artes: muito embora sejam campos de conhecimento com alto grau de
subjetividade, não devem, apenas por isso, serem descartados da vida da sociedade civil, sob
o risco de grande perda para a humanidade. Michael Perry, por sua vez, afirma que um
argumento pode ser epistemológica ou teologicamente ruim, mas isso só é aferível após ser
levado em consideração. Isto é, o autor nega que se possa excluir, a priori, um certo tipo de
argumento – isso só pode ser feito no curso do debate217.
O pensamento de Paul Weithman finaliza bem a controvérsia: diante do pluralismo
atual, é impossível afirmar que existam argumentos acessíveis a todos. Também é difícil
aceitar apenas argumentos que todos deveriam compreender como razoáveis – quem faz esse
juízo e por quais termos é uma questão no mínimo controversa. O autor conclui que saber
quais argumentos são bons para a democracia e quais não são é tão controverso quanto os
desentendimentos sobre o que seria a “boa vida”. Impedir razões por sua “irracionalidade”
vem com o custo de excluir diversos movimentos sociais e cidadãos do debate; o autor
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propõe, então, que se desista da busca por razões aceitáveis para todos e se admita que isto é
“simplesmente os limites que o pluralismo impõe sobre o debate público” 218.

2.2.2.2 Quanto à facticidade do projeto da razão pública e quanto à justiça da razão pública,
que onera mais os cidadãos religiosos e exige que a identidade deles seja dividida:

Analisando o ideal de razão pública rawlsiano, Jürgen Habermas 219 preocupou-se
especialmente com a questão do ônus agravado para os cidadãos religiosos que adentram a
esfera pública. A questão é que estes cidadãos devem dividir seus argumentos em dois tipos:
religiosos e razoáveis, e se esforçar para manter o debate apenas nos termos deste segundo
tipo.
Ora, para Habermas, este é um problema de igualdade entre os religiosos e os
seculares, uma vez que estes adentram a esfera pública como “falantes nativos” 220, enquanto
os religiosos devem se esforçar para aprender uma nova língua, a da razão pública,
“traduzindo” os seus argumentos religiosos. Esta objeção à assimetria das razões públicas
reconhece que existe uma sobrecarga dos cidadãos religiosos em comparação aos seculares,
que não precisam se adaptar221: “[O] Estado liberal não pode transformar a exigida separação
institucional entre religião e política numa sobrecarga mental e psicológica insuportável para
os seus cidadãos religiosos” 222.
Existem dois problemas em se exigir de um cidadão que, ao lado de seus argumentos
religiosos, elabore também argumentos seculares para atender o proviso: (i) para se exigir um
dever, deve existir um poder: nem todo cidadão tem os conhecimentos ou os meios para
transformar os argumentos; (ii) nem todo cidadão quer fazer isso, pois sua doutrina religiosa
pode exigir que a defesa de suas convicções seja feita em termos religiosos – em outras
palavras, que se explicite que a fonte do argumento e religiosa 223.
Essa também é a crítica de Ronald Dworkin ao mecanismo da reciprocidade
rawlsiano: a de que é uma ideia frágil, na medida em que os princípios religiosos, para muitos
218
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americanos, são também princípios políticos, inseparáveis, portanto, no momento do diálogo
cívico.
Em qualquer caso, no entanto, os liberais não terão sucesso SE pedirem às
pessoas de fé para deixarem de lado suas convicções religiosas quando assumem
o papel de cidadãos. Esse papel exige sinceridade e autenticidade, o que é
impossível para essas pessoas, a menos que mantenham a sua religião presente.
O cisma acerca da religião nos Estados Unidos mostra as limitações do
liberalismo político de Rawls, da sua estratégia de isolamento das convicções
políticas das mais profundas convicções morais, éticas e religiosas224-225.

Habermas rejeita que o uso da razão pública possa ser implementado diminuindo um
suposto déficit dos cidadãos religiosos quanto à sua capacidade de argumentar em termos não
sectários. Isto porque os integrantes de certa doutrina não se veem como deficitários, ou seja,
qualificar os cidadãos religiosos como incapazes de argumentar apropriadamente deriva de
uma concepção determinada de esfera pública, que vê as razões ditas neutras como corretas
ou melhores. Assim é que apenas certa compreensão da modernidade permite qualificar tais
modificações de mentalidade como ‘processos de aprendizagem’ 226, e que Habermas põe em
xeque, ao perceber que, como apontado por Charles Taylor, na sociedade que chama de pósmetafísica, também as razões puramente seculares são insuficientes para resolver a questão da
convivência com a religião e as razões científicas são incapazes de demarcar limites éticos227228

.
Já o segundo ponto, relativo ao desejo dos cidadãos de se expressaram em termos

religiosos, leva à chamada crítica da identidade dividida: os cidadãos religiosos são
impedidos de viver completamente conforme a sua fé, de se determinar de modo integral de
acordo com aquilo que mais acreditam. Dessa forma, os cidadãos religiosos devem, de
224
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alguma maneira, dividir a sua personalidade em duas: uma dedicada à esfera pública e a outra
para as razões privadas229. No entanto, um cidadão religioso não tem opção entre basear ou
não suas escolhas em razões religiosas – não existe possibilidade de transferência das razões
para outra base cognitiva: a religião exige que a decisão seja tomada por ser e com base em
um dogma religioso 230.
Essa divisão tem sérias consequências, na medida em que só é possível graças ao
caráter privado conferido à religião e nega a centralidade desta na vida dos indivíduos. A
escolha da fé é tratada como mais uma dentre as muitas que um indivíduo pode fazer 231.
Quando os cidadãos consideram as suas convicções religiosas como preferências
com a mesma importância de um desejo por um sabor especial de sorvete, parece
não apenas desarrazoado, mas também peverso que eles insistam em apoiar
certas leis coercitivas com base em compromissos religiosos232.

Esse posicionamento, obviamente, não corresponde à importância dada à religião por
muitos cidadãos. Destarte, é possível traçar uma quarta crítica às razões públicas rawlsianas:

2.2.2.3 Incompatibilidade da exigência da razão pública com a intenção dos cidadãos
religiosos se autodeterminarem inteiramente de acordo com suas crenças mais
profundas

Levantada

especialmente

por

Nicolas

Wolterstorff,

a

denominada

crítica

integralista233 leva em consideração aqueles cidadãos que trazem a religião consigo para
todas as áreas da vida.
Um religioso integralista é aquele que entende a sua crença não como uma preferência,
mas sim como a mais importante (overriding) das obrigações. Além disso, esse
comprometimento é impassível de ser dividido ou suprimido em certas áreas da vida, ou seja,
é uma obrigação que se estende a todas elas (totalizing), adentrando, inclusive, a esfera
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política234-235. Assim, para viver totalmente de acordo com a sua religião, um religioso
integralista teria de determinar todas as suas escolhas, inclusive as políticas, de acordo com os
seus mandamentos sagrados, mesmo que não houvesse razões seculares corroborantes. Em
um Estado liberal rawlsiano, no entanto, esse tipo de autodeterminação não é possível, e o
religioso integralista deve abrir mão de suas convicções religiosas em prol da neutralidade
estatal. Os críticos integralistas, portanto, concluem que neutralidade e liberdade religiosa são
incompatíveis, na medida em que a neutralidade impede que o religioso integralista viva
plenamente de acordo com a sua religião 236.
A crítica integralista possui seus méritos, dentre eles, o fato de destacar como um
cidadão religioso realmente encara suas crenças, que vão muito além da preferência “por um
sabor de sorvete”. Encarar a liberdade de consciência de maneira aprofundada e não leviana é
essencial para que se possa tomar uma posição acerca das razões públicas. Seria ir longe
demais, porém, concordar com a conclusão de que a neutralidade estatal é incompatível com a
liberdade religiosa.
Como observa Mark Jensen, a crítica integralista adota um sentido largo demais para a
liberdade religiosa. A liberdade, em um sentido positivo, significa que cada um tem o direito
de perseguir uma determinada noção de bem. Em um sentido negativo, significa que ninguém
possui direitos por natureza que sejam maiores do que os de outros. A crítica integralista
adota a liberdade no primeiro sentido, o que não é compatível com o liberalismo, no qual cada
indivíduo tem uma liberdade igual, que não pode se sobrepor à dos demais. Dessa forma, toda
liberdade sofre uma limitação, que é a esfera de liberdade alheia – o que também ocorre com
a liberdade religiosa. Pensar a liberdade religiosa como uma possibilidade de
autodeterminação sem limites é ir de encontro à liberdade alheia. Assim, a neutralidade é um
compromisso com a maximização da liberdade de todos, e não apenas a de um indivíduo 237.
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2.2.2.4 quanto às consequências da exclusividade das razões públicas, o que diminuiria a
força das religiões para combater injustiças, empobreceria o debate e afastaria os bens
comuns fornecidos por organizações religiosas;

Esta é uma crítica que se relaciona com as relativas ao ideal da esfera pública: o mito
da neutralidade é uma ameaça à diversidade social, não a sua salvação. É a chamada novelty
objection238, por retirar do debate os fatores da surpresa e inovação, esterelizando-o por meio
do uso exclusivo de razões públicas. Um dos autores a expor esse tipo de temor em relação à
restrição do uso de razões religiosas foi Jeremy Waldron 239.
Waldron critica fortemente as ideias rawlsianas quanto ao pressuposto de que, para
uma razão ser considerada pública, ela deve ser baseada em um consenso moral no “estoque
de ideias” da cultura política implícita 240. Waldron não se afasta do ideal de deliberação
pública, mas entende que este não pode ser tão fechado.
Primeiramente, Waldron duvida que as pessoas sejam tão incapazes de estabelecer um
diálogo a partir de uma cultura de fundo fraca. Isto é, muito embora ele assuma a premissa de
Wittgenstein de que, para haver diálogo, deve haver uma moldura, uma linguagem comum
que o possibilite, Waldron não acha que a linguagem comum precise ser absolutamente
delimitada e forte241. Paul Weithman argumenta, no mesmo sentido: os exclusivistas
esquecem que toda democracia ocorre em uma cultura determinada, que já possui sua
linguagem e história próprias. Os cidadãos possuem, portanto, uma linguagem comum de
fundo que os permite dialogar. Mesmo quando se tratam de grupos religiosos, como os
cristãos nos EUA, a convivência é tão antiga e arraigada que com certeza os cidadãos
seculares conseguem entender minimamente os argumentos de protestantes e católicos 242.
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Em segundo lugar, isso contradiz o próprio relativismo que embasa o consenso
sobreposto rawlsiano: se a legitimidade democrática deriva da sobreposição de doutrinas,
parece contraditório neutralizar a esfera pública a ponto de impedir a entrada de qualquer
outro argumento que não o consensualmente aceito. Se a modernidade é justamente a falta de
consenso, como será possível a razão pública?243
Mas o ponto principal aqui é semelhante à crítica ao ideal da esfera pública: qualquer
noção de senso comum, para Waldron, é de alguma forma parcial. Sempre haverá aqueles que
discordam, de modo que a definição de razão pública tem de ser mais solta do que isso:
“Vamos todos ficar em silêncio se, para dizer algo ou fazer alguma considerção no âmbito
político, se tenha de ter certeza de que a nossa visão é de ‘conhecimento geral’ em sentido
literal”244. Waldron defende que a exposição a argumentos diferentes, mesmo quando
sectários, leva a um enriquecimento do debate pelo desconhecido e pelo que não é familiar, na
verdade, o debate precisa do que é desconhecido e do não familiar: um debate baseado em
razões com as quais todos concordam é uma imagem impossível. Expor-se a diferentes pontos
de vista e modos de entender o mundo melhora a política, sem significar necessariamente a
imposição de valores e opressão, já que nem toda discussão democrática se destina à definição
de políticas coercitivas245:
A minha intenção é atentar para uma experiência que todos nós já tivemos uma
vez ou outra, a de ter discutido com alguém cuja visão de mundo era bastante
oposta à nossa, e de ter saído pensando “eu tenho certeza de que ele está errado,
e eu não consigo acompanhar tudo, mas, ainda assim, faz você pensar...” 246.

Os argumentos de Waldron fazem perfeito sentido quando lembrado que o discurso
religioso muitas vezes possui um papel libertador, como, por exemplo, na luta de Martin
Luther King pelos direitos civis. Nestes casos, a religião aparece como o oposto daquilo que
assusta os liberais: fanática, opressora, cega. A religião dita “profética” não se baseia no medo
ou no fanatismo, na adequação às condições de vida e na manutenção do status quo – a
religião profética desafia o status quo247. Em outras palavras, grupos religiosos que
243
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argumentam em seus próprios termos podem trazer a busca por inclusão na cidadania. Foi
assim com os negros nos Estados Unidos, e foi assim também com a independência indiana.
Hoje, são também os grupos religiosos que lutam pela inclusão dos imigrantes na cidadania
dos EUA. E se podem lutar pela inclusão de todos esses grupos, por que não poderiam, por
exemplo, argumentar em seus próprios termos a favor da inclusão dos fetos? 248
Para Hannah Arendt, a política é justamente o contrário da neutralidade
homogeneizadora: é o espaço onde as pessoas se revelam. Admitir a pluralidade de discursos
é possibilitar que cada homem se realize enquanto ser político. A política, para Hannah
Arendt, deve ser um objeto de construção e de mudança, aberto às mais diversas influências; a
pré-fixação de regras, que tornam homogêneo o discurso público, impede essa atividade
construtiva e criadora249.
Por outro lado, o afastamento das razões religiosas da esfera pública seria também
prejudicial à própria construção da democracia. Muitos autores, como Jürgen Habermas,
ressaltam que a força da democracia é diretamente proporcional à força da sociedade civil.
Isto é, quanto mais integrada e participativa é a sociedade civil, melhor funcionam as
instituições democráticas e estatais 250. Nesse sentido, Hollenbach, autor católico, defende que
as Igrejas são importante forma de intermediação entre os indivíduos e o Estado, criando
pontes na vida comunal. As comunidades religiosas, assim como outras da sociedade civil,
dão real poder aos indivíduos perante o Estado e a economia de mercado. Uma sociedade civil
forte é necessária para ensinar as pessoas a agir politicamente – e as comunidades religiosas
fazem parte desse processo251.
Paul Weithman também defende as Igrejas como um espaço de aprendizagem acerca
do que é ser cidadão. Para ele, a cidadania igual, isto é, sem que existam cidadãos de primeira
e segunda classe, mais do que um privilégio, é uma conquista – é necessário que as pessoas se
vejam como eleitoras e cidadãs em um sentido mais geral. E isto não é adquirido apenas pelo
trabalho do governo em garantir as pré-condições democráticas, como a regra do “uma
pessoa, um voto”, mas também por meio da sociedade civil, e as organizações religiosas
possuem um importante papel neste processo. É por meio das Igrejas que muitas pessoas,
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especialmente as mais pobres e excluídas, passam a se valorizar e é também pelas Igrejas que
se dá poder a pessoas completamente despossuídas. Enfim, é por meio das Igrejas que muitas
pessoas finalmente se tornam membros integrais de uma sociedade 252. Lucas Swaine, aliás,
afirma que o cuidado usual com os marginalizados e despossuídos é a prova de que cidadãos
religiosos têm a capacidade de se colocar no lugar do outro quando se trata de problemas
políticos e sociais253.
Desse modo, o tipo de razões que cada pessoa considerará boa depende da forma
como este mesma pessoa foi introduzida no ideal da cidadania. Se por meio do movimento
estudantil, é mais natural que aceite argumentos marxistas; se pela filosofia, argumentos
kantianos; e, se pela Igreja, argumentos religiosos.

2.2.2.5 Quanto à ligação necessária entre liberalismo e razão pública:

Por fim, uma última crítica ao exclusivismo rawlsiano é relativa à ligação necessária
entre a necessidade de autorrestrição e o liberalismo. A dúvida é se é realmente necessário
que se excluam argumentos religiosos da discussão pública para se viver em uma sociedade
em que todos são respeitados como livres e iguais.
Autores como Micah Lott e Critopher Eberle expõem seu principal argumento por
meio de alguns exemplos interessantes, que funcionam como uma forma de grupo-controle da
teoria das razões públicas: os autores imaginam cidadãos teístas que possuem razões
religiosas para votar em certa política, mas que não são nem fundamentalistas, nem
irracionais, nem descuidados. Na verdade, são cidadãos muito cientes de seus deveres e
afirmadores da liberdade igual de todos. A política que eles propõem também é desejável e
“politicamente correta”, de um ponto de vista acadêmico. Eis alguns dos exemplos:
1) Um renomado professor descobre que chimpanzés têm a mesma capacidade de
racionalização e comunicação que a dos humanos, em tudo equivalendo a esses últimos. No
entanto, a descoberta faz uso de ciência muito avançada e ainda controversa (como, por
exemplo, dizer que a Terra gira em torno do Sol, e não o contrário, no século XV). Dessa
maneira, o conhecimento do professor não pode ser considerado como razão pública na
perspectiva rawlsiana. Se uma lei estivesse sendo votada para proibir o uso de chimpanzés em
laboratórios, e sua consequente matança, o professor deveria autoconter suas razões não
252
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públicas, mesmo que o uso delas significasse impedir o assassinato de milhares de seres em
tudo iguais aos humanos254?
2) Um padre adepto da Teologia da Libertação defende fortemente a redistribuição de
renda. Muito embora a redistribuição possa ser justificada em termos públicos, o nível radical
pretendido pelo padre só é explicado por sua crença de que Deus prefere os pobres. Dessa
forma, de modo a respeitar seus concidadãos, ele deveria se abster de usar razões não
públicas, muito embora isso signifique não atacar de forma radical o sofrimento e miséria de
milhares255?
3) Um pacifista religioso entende que todas as formas de guerra devem ser proibidas,
pois Deus é amor, e, se ofendidos, devemos oferecer a outra face. Um parlamentar propõe
uma Emenda Constitucional que proíbe o Brasil de entrar em qualquer guerra, mesmo por
motivos de legítima defesa. Um plebiscito é convocado para resolver a questão, e o pacifista,
que não tem argumentos laicos para corroborar suas crenças, deveria votar pela rejeição da
emenda, pois o contrário significaria desrespeitar os outros cidadãos livres e iguais256?
Estes são, de fato, casos-controle para a teoria da restrição. Isto porque em nenhum
deles a doutrina abrangente possui um conteúdo de desrespeito aos demais cidadãos, pelo
contrário: nos três casos a defesa de seres humanos (ou equivalentes a humanos) é colocada
em primeiro lugar. O suposto desrespeito, aqui, está apenas no uso de argumentos não
públicos – um componente formal dos procedimentos da esfera pública, por assim dizer. Por
outro lado, o conteúdo das doutrinas é completamente adequado à ideologia liberal, ou seja,
entende todos como livres e iguais – seu único problema é a fonte religiosa ou controversa.
Será que doutrinas cujo conteúdo é adequado ao liberalismo não devem ser utilizadas na
esfera pública, mesmo que este seja o único argumento de seus defensores?
Os exemplos acima levam a uma série de questões. Primeiramente, há de se indagar
por que um cidadão, comprometido tanto com o ideal de razão pública quanto convencido de
que suas convicções – respeitadoras da liberdade igual de todos – são verdadeiras, ao se
deparar com um conflito entre as duas coisas, escolheria se manter fiel à razão pública e se
autoconteria. Parece que, diante de uma situação de maior gravidade, como permitir que
milhares de chimpanzés sejam mortos, admitir uma guerra, ou deixar que pobres morram de
fome, a razão pública seria deixada de lado. Afinal, lutar contra as situações descritas
anteriormente também é um sinal de respeito pelos demais cidadãos. Entre desrespeitar os
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outros por usar razões de um tipo inadequado ou desrespeitá-los por deixar que morram,
ninguém duvida que a primeira opção seja a “menos pior”. Assim, deixar de lado o uso de
razões públicas pode ser mais premente de um ponto de vista moral do que a manutenção
delas257.
Lott conclui que um dos pontos soltos na teoria rawlsiana é o de que, muito embora a
família de concepções político-liberais possa oferecer muitos argumentos a serem utilizados
na esfera pública, esta não é a única fonte de argumentos razoáveis existente258.
Em segundo lugar, há dúvidas se o respeito realmente exige autocontenção. Eberle
afirma que essa conexão, muitas vezes, é feita de forma intuitiva – ou seja, à primeira vista,
parece razoável e lógica tal exigência 259, mas, na verdade, seus argumentos são falaciosos e
auxiliados por uma retórica acadêmica padrão de desconfiança para com os movimentos
religiosos260.
Eberle afirma que os exemplos em geral utilizados por exclusivistas, como a oposição
religiosa ao casamento gay, envolvem: (i) uma questão controversa, que desperta muitas
paixões entre os debatedores; (ii) movimentos religiosos malvistos dentre os acadêmicos,
como o evangélico e o fundamentalista, de modo que existe uma “associação subterrânea”
entre falta de autocontenção e fanatismo; (iii) tratam de pessoas não só indispostas a
autoconter suas razões não públicas como também indispostas a perseguir qualquer
justificação pública ou de se engajar conscientemente nos debates públicos.
No entanto, se o exemplo tratar de (i) uma causa simpática aos intelectuais em geral e
houver (ii) respeitos pela liberdade igual dos compatriotas, sendo (iii) defendida por um grupo
religioso que não sofre os preconceitos de um evangélico ou de um fundamentalista, Eberle
acredita que o resultado da intuição será diferente261. Assim, elabora o exemplo do padre
radical defensor dos pobres acima referido. Para Eberle, o exemplo demonstra um cidadão
profundamente comprometido em se comunicar com os demais, ouvi-los e respeitá-los, mas
com o pequeno problema de não dispor de razões públicas para argumentar. O desrespeito,
para Eberle, ocorre quando um indivíduo se recusa a adotar uma atitude cívica para com os
demais, ou seja, não os entende como livres e iguais e indispõe-se a dialogar. Estar disposto
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para debater na esfera pública sustentando uma atitude de amizade cívica, portanto, não tem
ligação direta com a fonte do argumento utilizada, mas tão somente com a atitude assumida
no debate262.
A proibição do uso de razões religiosas na esfera pública parece ser algo intuitivo para
todos aqueles que se julgam defensores da modernidade e da secularização. A desconfiança
de tudo que seja religioso e compareça na arena pública é algo bastante natural após séculos
de separação entre Igreja e Estado. Após uma análise mais detida, porém, este ideal não
resiste: as críticas acima abordadas expõem a fragilidade dos argumentos exclusivistas, tanto
do ponto de vista prático quanto do ponto de vista normativo.
Primeiramente, pela completa indefinição do que seja, afinal, uma razão pública e qual
sua diferença para uma razão religiosa. O mito da “pura razão” é essencial para a defesa do
exclusivismo, mas aquele não é tão neutro ou tão suficiente para satisfazer os anseios da
democracia contemporânea. Nem tão neutro na medida em que reflete a ideologia iluminista
do início da modernidade, nem tão suficiente por não responder a problemas éticos profundos.
As razões religiosas – nem diferentes, nem inferiores às seculares –, na verdade,
contribuem para a discussão no espaço público: trazem argumentos de indivíduos à margem
da sociedade, dão voz a demandas reprimidas, iniciam revoluções. É só lembrar que dois dos
maiores heróis do século XX – Gandhi e Martin Luther King – eram profundamente
inspirados pela religião, e só realizaram suas revoluções graças ao poder de convencimento de
suas crenças.
Talvez essa força extraordinária que a religião vem demonstrando apenas confirme a
acusação de que a esfera pública foi parcialmente construída fundando-se em uma série de
exclusões e confundindo secularismo com neutralidade. A identificação da religião com os
desamparados é, nesta medida, a luta contra o mesmo inimigo: a exclusão da esfera pública.
E mesmo que assim não fosse, como esquecer, no debate público, as convicções mais
profundas? Dividir a própria personalidade é algo, além de impossível, indesejado para
muitos. A questão vai além da capacidade de busca de razões seculares pelos cidadãos
religiosos: é também uma questão do desejo de viver em total acordo com as próprias
convicções. Parece injusto que boa parte da população não possa se basear em suas crenças
mais profundas enquanto os demais não encontram qualquer barreira.
Há de se diferenciar laicidade de laicismo, e não fazer do secularismo uma ideologia
com pretensões universalistas. Sim, a modernidade trouxe consigo a mais bem-sucedida
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forma de relacionamento entre religiões e entre essas e o Estado – pelo menos até agora. Os
movimentos religiosos dos últimos quarenta anos demonstram que a antiga ordem é incapaz
de apaziguar os conflitos da contemporaneidade. Isso posto, não é mais possível basear o
projeto de Estado democrático em uma expectativa de secularização crescente da sociedade
ou no fim da religião. O projeto de democracia tem de buscar um novo relacionamento com a
religião que inclua esta nas suas decisões, sem significar desrespeito aos cidadãos como livres
e iguais.
Destarte, é necessário repensar o quanto o projeto liberal de modernidade depende da
secularização da sociedade e da extinção da religião, porque é justamente quanto a este ponto
que os planos devem mudar. A religião não chegou ao fim: e para onde vai a modernidade
agora? As alternativas propostas por muitos intelectuais são a manutenção do projeto original,
abrangendo a ignorância do fenômeno religioso. Mas, na medida em que a religião dá
amplitude a novas vozes – novos conflitos, novas reivindicações e direitos –, na medida em
que deseja cooperar com o Estado e trabalhar para a sociedade, conclui-se que esta não é uma
boa opção.
A religião vem, aos poucos, lutando por novos espaços de poder, e resolver o
problema com velhas fórmulas apenas agrava a situação, promovendo o embate entre
secularistas e fundamentalistas. Como aduzido por Ricardo Mariano e Joanildo Burity, a
separação total entre Estado e religião é apenas uma das muitas configurações possíveis da
modernidade. É o momento de reconstruir essas relações e perceber as contribuições que a
religião pode trazer à sociedade.
As cautelas, é claro, têm de estar presentes: aceitar a religião na esfera púbica não
significa aceitar um Estado fundamentalista ou coisa do gênero. Longe disso. O respeito por
todos os cidadãos como livres e iguais, como dito no Capítulo 1, continua precisando de um
Estado Liberal que o albergue. Respeito pelo outro – não apenas condescendência – é
essencial para qualquer arranjo institucional.

E o respeito envolve a boa vontade para

cooperar e construir uma sociedade justa. Havendo isto, e estando as religiões dispostas a
aceitar o outro em sua diferença, as razões religiosas na esfera pública só têm a contribuir com
o debate. Para ser liberal, não é necessário ser secular: basta o respeito pelos demais cidadãos
como livres e iguais.
Esta, no entanto, é uma conclusão teórica. É imprescindível averiguar se tais modelos
de fato se aplicam na prática. Por isso, os próximos dois capítulos cuidarão das razões
religiosas – mais especificamente as pentecostais – na esfera pública brasileira. Começando
pelo pano de fundo histórico e social, o capítulo 3 mostra quem são os pentecostais brasileiros
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e qual o motivo de seu crescimento exponencial que beira o milagre, além das razões que os
levaram à política e os meios que utilizam para atingir o sucesso eleitoral. No capítulo 4, as
razões dos parlamentares pentecostais serão analisadas em detalhe. A intenção é saber quem
tem mais razão – inclusivistas ou exclusivistas –, ou mesmo se o debate faz algum sentido.
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3 OS PENTECOSTAIS NO BRASIL
Como dito anteriormente, o presente capítulo tem como objetivo apresentar os
pentecostais brasileiros tanto do ponto de vista histórico quanto do sociológico e político. O
capítulo 2 (especialmente no que relativo às críticas inclusivistas) deixou claro que o debate
acerca das razões religiosas na esfera pública passa pelo estudo de como as religiões
funcionam na sociedade: se têm papel libertário; se fazem parte substancial da mentalidade do
fiel; se este consegue dividir sua personalidade entre pública e privada ou se necessita,
sempre, se apresentar como religioso; se ele tem capacidade de desenvolver razões públicas;
se ele quer desenvolver razões públicas; se a convivência religiosa aumenta as noções de
valor próprio e dignidade.
Assim, o presente capítulo se divide em quatro partes: na primeira, por amor à
metodologia, serão oferecidos alguns conceitos-chave, tais como pentecostalismo,
protestantismo, evangélico, crente, diferenciando cada um. Na segunda, se fará um breve
relato acerca da história do crescimento pentecostal no Brasil, seguida da terceira parte, que
explica por que este crescimento se deu em velocidade prestigiosa. Por fim, será analisada a
participação pentecostal na política brasileira.

3.1 Protestantes, evangélicos, pentecostais: definições.

O pentecostalismo é um fenômeno mundial, mas a América Latina é um terreno
especialmente fértil, e, dentro dela, o Brasil destaca-se como o maior país protestante em
números absolutos263, além de possuir o maior número de pentecostais no mundo 264. Essa
massa evangélica brasileira, no entanto, está concentrada em apenas cinco denominações, que,
no ano 2000, detinham 85% dos crentes pentecostais: Assembleia de Deus, Congregação
Cristã no Brasil, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular e
Igreja Pentecostal Deus É Amor265.
Antes de se tratar da história do pentecostalismo no Brasil, por fins metodológicos,
cumpre distingui-lo dos demais ramos protestantes.
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Como destaca Ricardo Mariano, o pentecostalismo é um fenômeno plural, sendo
inadequado se falar em uma única corrente ou doutrina 266. Na verdade, ao longo de mais de
100 anos o Brasil produziu pentecostalismos diversos, indo das igrejas pentecostais de
primeira geração, tais como a Assembleia de Deus, com costumes mais rígidos e sectários,
chegando até a Igreja Universal do Reino de Deus, que incorpora os modos e mídias
contemporâneos. A grande diversidade causa problemas classificatórios267, mas que não
valem a pena o debate neste trabalho, bastando, aqui, definições mais gerais 268.
Os termos evangélico e crente, no Brasil, são utilizados de forma genérica para
denominar todo e qualquer seguidor de religião derivada da Reforma Protestante do século
XVI, pouco importando se histórico ou pentecostal269.
O pentecostalismo, por sua vez, é um ramo específico do protestantismo, nascido nos
Estados Unidos a partir do movimento de holiness e do metodismo wesleyano, no início do
século XX, e baseado no segundo capítulo de Atos, na Bíblia 270. Em síntese, o movimento
pentecostal prega que os dons do Espírito Santo, quais sejam, a glossolalia (dom de línguas),
cura e discernimento de espíritos continuam presentes nos dias de hoje 271. Nas palavras de
Ricardo Mariano:
Para simplificar, os pentecostais, diferentemente dos protestantes históricos,
acreditam que Deus, por intermédio do Espírito Santo e em nome de Cristo,
continua a agir hoje da mesma forma que no cristianismo primitivo, curando
enfermos, expulsando demônios, distribuindo bênçãos e dons espirituais,
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realizando milagres, dialogando com seus servos, concedendo infinitas amostras
concretas de Seu supremo poder e inigualável bondade272.

Ao contrário, para o protestante clássico ou histórico, o mundo é separado da vontade
de Deus, que é prévia, determinante e não pode ser alterada por rituais mágicos – impossível
maior similitude com aquilo que Weber denominou desencantamento do mundo273. O
protestantismo histórico elimina a magia como forma de salvação e impõe a lógica científica
causal aos fenômenos do mundo, isentando Deus e os demônios das desgraças e milagres que
ocorrem no cotidiano.

3.2 Pentecostais no Brasil: uma história de crescimento
Embora a sua fundação se deva à atividade missionária europeia e norte-americana, as
denominações evangélicas são, hoje, predominantemente nacionais, sendo que ou foram
originalmente fundadas no Brasil ou já estão sob controle nacional há muito tempo 274.
O protestantismo surge no Brasil em 1823, com a chegada de missionários alemães
luteranos275. Possuíam, inicialmente, postura sectária, com rejeição da cultura local e
portavam-se como religião de minoria, antagonista dos compromissos socioculturais
católicos. Tendo em vista as suas origens anglo-saxãs, o desconforto com a sociedade
brasileira se acentuava ainda mais 276. Na verdade, os primeiros protestantes a aportarem no
Brasil não buscavam novos fiéis, mas apenas a continuidade da crença entre os próprios
imigrantes. Foi apenas com a chegada do Metodismo e do Batismo que a missão protestante
se tornou proselitista277. Mesmo assim, a religião continuou a possuir poucos seguidores e
ainda menos convertidos: é o pentecostalismo que vai atingir a camada pobre da população e
fazer crescer o número de evangélicos no Brasil278.
Percebem-se três grandes ondas históricas do pentecostalismo no Brasil: a de
introdução da doutrina no país, no início do século XX; a fragmentação e dinamização dos
anos 50 e 60; o crescimento exponencial no início dos anos 80279.
A primeira onda pentecostal começa em 1910, em São Paulo, com a fundação da
Congregação Cristã no Brasil por um missionário italiano que havia se convertido ao
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pentecostalismo nos EUA280. A segunda Igreja a ser fundada é a Assembleia de Deus, em
Belém (1911), por missionários suíços, também aderentes ao pentecostalismo após passagem
pelos EUA, e que lideraram uma dissidência na Igreja Batista 281. Esse é um momento de
sectarismo e negação do mundo ao redor, com demonização dos meios de comunicação de
massa, anticatolicismo e ascetismo. A escatologia também é elemento importante, sendo
pregada a volta iminente de Jesus Cristo282. Freston esclarece que, muito embora a
Congregação Cristã tenha permanecido uma Igreja de menor porte, a Assembleia de Deus
acabou se expandindo e se tornando a maior Igreja protestante do Brasil, com nada menos do
que 1/3 do total de evangélicos no país 283.
A segunda onda pentecostal data do início dos anos 50, também na cidade de São
Paulo. Dois atores de faroeste americano, Harold Williams e Raymond Boatright,
missionários da International Church of The Foursquare Gospel, trouxeram ao Brasil o
evangelismo de massa baseado no movimento de cura divina. Surge no meio do século XX,
então, a Igreja do Evangelho Quadrangular (1951), que junto à Assembleia de Deus e à
Congregação Cristã, são as três igrejas pentecostais brasileiras que deram origem a todas as
outras284.
É neste momento também que, devido ao sucesso da evangelização promovida, ao
crescimento das três Igrejas matrizes e a conflitos internos, os pentecostais começam a se
fragmentar em múltiplas denominações 285. Também é o momento em que se dinamizam as
relações com a sociedade 286. Surgem, dentre outras, as igrejas Brasil Para Cristo (1955), Deus
é Amor (1962), Igreja Pentecostal Assembleia de Deus e Casa da Benção (1964)287. Duas
características dessa segunda onda serão cruciais para o crescimento do pentecostalismo no
Brasil: o uso dos meios de comunicação de massa, em especial o rádio, e a crença no dom
concedido pelo Espírito Santo de cura divina, esse último apontado como o grande fator
atrativo da religião 288.
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A terceira onda de pentecostalismo no Brasil é que traz o atuar voraz na política, e,
não por menos, é momento em que se cria aquela que será a denominação mais ativa na
expansão política: a Igreja Universal do Reino de Deus. A terceira onda começa com a
criação da Igreja de Nova Vida, no Rio de Janeiro, 1960. Esta, por sua vez, deu origem a três
outras, a Universal (1977), a Internacional da Graça de Deus (1980) e Cristo Vive (1986).
Dentre as características marcantes do período, estão a maior liberalidade nos costumes, um
relativo não-sectarismo, a ênfase no dom do Espírito Santo de liberação de demônios – o que
leva a antagonismos com praticantes da umbanda e do candomblé – e a divulgação da
Teologia da Prosperidade289. Nesta terceira onda, no início da década de 90, na região do
Grande Rio, a velocidade de criação de templos e igrejas será enorme, chegando à média de
abertura de um novo templo por dia útil290.
Nos dias atuais, também se nota um movimento de pentecostalização das igrejas
protestantes históricas, que se identificam pelo adjetivo Renovada, em uma tentativa de se
destacar na competição religiosa imposta pelas pentecostais 291. Em geral são dissidências das
Igrejas históricas, como a Igreja Batista Renovada e a Igreja Presbiteriana Renovada, e que
atraem um público da classe média, se diferenciando, neste ponto, das pentecostais – estas,
como se verá adiante, têm no seu rebanho os setores mais empobrecidos da população 292.
Também a Igreja Católica usa a Renovação Carismática – movimento com características
pentecostais – como principal arma contra a evolução protestante no Brasil 293.

3.3 Fatores de crescimento
Os estudos acerca do crescimento pentecostal datam dos anos 60, quando a escalada
numérica desses crentes passou a chamar atenção de sociólogos e antropólogos. Inicialmente,
acreditou-se que o fenômeno era decorrente da anomia causada pela migração da população
campesina para ambientes urbanos empobrecidos e marginalizados. Ou seja, ao sair do campo
e se deparar com as difíceis condições das periferias das cidades brasileiras, e com o
desaparecimento repentino das estruturas sociais tradicionais, os campesinos buscariam uma

289

290
291
292
293
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doutrina que lhes orientasse: as Igrejas pentecostais, com seu modo de vida ascético e restrito,
seriam o ideal para tanto294.
Essa explicação, porém, revelou-se infundada, na medida em que o pentecostalismo se
tornou popular mesmo nas áreas rurais 295. Estudos mais recentes indicam não um, mas alguns
fatores que levaram ao crescimento exponencial dos pentecostais: (i) a organização interna
hierarquizada, com centralização do poder eclesiástico, e, na terceira onda, gestão
empresarial, além da possibilidade da participação dos leigos na vida da Congregação; (ii)
grande arrecadação e proselitismo eletrônico; (iii) produção rápida e de pastores em larga
escala, e (iv) continuidades entre o pentecostalismo e a religiosidade popular 296. Esses fatores
de crescimento mostram-se extremamente importantes para os fins deste trabalho, pois
apontam como o pentecostalismo funciona na sociedade e na vida dos fiéis. A análise de cada
um deles, portanto, se faz necessária.

3.3.1 Organização interna hierarquizada / centralização do poder eclesiástico / gestão
empresarial e possibilidade da participação dos leigos na vida da Congregação

O primeiro dos fatores de crescimento tem a ver com a estruturação interna das igrejas
pentecostais. Ricardo Mariano destaca que, com a pluralização do mercado religioso no Brasil
ao longo do século, foi necessário que os pentecostais racionalizassem e burocratizassem a
estrutura organizacional de suas denominações, com profissionalização dos quadros
eclesiásticos e administrativos, se transformando em verdadeiras empresas distribuidoras de
bens espirituais297. Desse modo, desde o final dos anos 70, as Igrejas pentecostais vêm se
organizado nos moldes empresariais de gestão, regulando-se “pela lógica do mercado”. A
Universal, grande exemplo de igreja gerida empresarialmente, adota um modelo de gestão
centralizada, usa estratégias de marketing, estabelece metas de produtividade dos pastores,
investe em rádios, TV, editoras e gravadoras, além de abrir novas congregações e campos
missionários298.
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Para alcançar estes moldes, criou-se uma estrutura administrativa verticalizada e
autoritária, que facilita a tomada de decisões e sua execução. Essa estrutura, no entanto, abre
espaço para que, na base, os fiéis participem da vida da congregação.
Ao analisar a estrutura da Assembleia de Deus, por exemplo, Chesnut caracterizou-a
como um paradoxal autoritarismo participativo: na hierarquia piramidal da Igreja, o poder
decisório é concentrado nas mãos do Pastor-Presidente299, sendo contrabalançado pela
concessão de favores aos membros do clero, que, por sua vez, se mostram fiéis e carismáticos.
Esses favores vêm na forma de ascensão dentro da estrutura hierárquica da Igreja 300. Também
na Universal a comunicação se dá de forma autoritária, unilateral e vertical 301. Como narra
Mariano:
O governo eclesiástico verticalizado, por sua vez, dinamiza o processo decisório,
dado que as deliberações dos líderes prescindem da anuência do baixo clero,
pago para se incumbir da execução imediata das ordens superiores. Ao não ter de
passar por morosos trâmites e diversas instâncias decisórias e deliberativas,
próprias das igrejas dirigidas por governos eclesiásticos mais democráticos, as
decisões religiosas, administrativas, organizacionais e evangelísticas dos líderes
tendem a ser repassadas mais rapidamente aos pastores, obreiros e militantes
leigos, agilizando a realização dos trabalhos. Tamanho poder eclesiástico permite
à liderança centralizar a administração da totalidade dos recursos da
denominação. Tal concentração financeira permite bancar investimentos
estratégicos para a expansão da igreja, como, por exemplo, a aquisição de
emissoras de rádio e TV, o estabelecimento de novas frentes de evangelização e
a construção de templos de grande porte302.

Esclarece Ari Pedro Oro que essa estrutura autoritária se reflete na atuação política das
denominações: a Universal não realiza nenhuma consulta democrática aos membros das
Igrejas locais para escolher os seus candidatos “oficiais”, sendo esta “prerrogativa única
exclusiva dos dirigentes regionais e nacionais da Igreja” 303- 304.
299

No dizer de Paul Freston, o governo na Assembleia de Deus é “oligárquico, agrupado em linhagens à
volta dos Pastores-Presidentes de estilo caudilhista” (FRESTON, P. Evangelicals..., localizações 177-85). Essa
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ressentiam diante da riqueza do Pastor-Presidente Paulo Machado, como se vê na entrevista abaixo, com
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Para os fins do presente texto, é importante destacar que, como se verá à frente, quanto
mais as denominações pentecostais foram adotando atitudes de empresas capitalistas, mais
passaram a influir no jogo de poder político. Isto é, como qualquer outro ator econômico em
uma democracia schumpteriana, as igrejas Pentecostais entram na política para fazer valer
seus interesses. Isso fica bem claro ao se observar quais os dois pontos de maior atuação da
bancada evangélica no Congresso Nacional: questões morais e regime de concessões de rádio
e TV305. Questões morais e interesses expansionistas denominacionais se entrecruzam. É
importante pensar também, que, embora o pentecostalismo leve uma nova representatividade
ao Congresso, essa representatividade tem sérias falhas democráticas em sua base, na medida
em que a estrutura interna das denominações é autoritária.
Na maior parte das igrejas pentecostais, por outro lado, os fiéis podem se engajar em
uma gama de atividades relacionadas ao dia a dia da Congregação 306: além de uma intensa
frequência aos cultos (84% dos pentecostais frequentam a igreja semanalmente, contra 17,6%
dos católicos), os fiéis participam de uma série de grupos, mais ou menos formais, com
atividades espalhadas por todos os dias da semana307. No caso da Assembleia de Deus, por
exemplo, esta estrutura participativa, ao mesmo tempo em que gera um controle importante de
todas as Igrejas da Assembleia, permite que os crentes se sintam integrados às atividades da
Igreja, aumentando suas noções de valor próprio e autoestima 308. Assim, há muitas
oportunidades para membros leigos se envolverem nas atividades da Igreja, sendo que os que
efetivamente participam do Coro Adulto, Coro Jovem, Escola Dominical, Círculos de Prece,
dentre outros grupos, chegam a quase 80% 309.
Para os crentes em geral, portanto, a Igreja é um local em que se ganha dignidade
quando participam de atividades da Congregação, que facilitam a construção de laços de
amizade e companheirismo com outras pessoas 310. Talvez isso explique porque os níveis de
participação nas igrejas pentecostais são muito altos – na Assembleia de Deus, os crentes se
na mesma situação em que estou. Naquele momento eu vi que teria que lutar sozinha e não me humilhando pros
outros. Eu só me humilho perante Deus” (CHESTNUT, 1997, p. 131). Cecília Loreto Mariz também ressalta
que, embora muitos sociólogos e cientistas políticos ressaltem a alienação pentecostal quanto à política e à
economia, isso não significa que os fiéis não adotem uma postura crítica. Segundo ela, a oposição pentecostal é à
cultura da sociedade em geral. O pentecostalismo cria um novo mundo, um novo meio social, formado
puramente de “libertos” e no qual o fiel pode seguir as leis de Deus (MARIZ, 1994, p. 216 - 222).
305
CUNHA, C., 2012, p. 11. A autora ressalta que se um Deputado ou Senador evangélico faz parte da
Comissão de Ciência e Tecnologia, as suas opiniões não são pautadas por valores morais ou religiosos, na
medida em que a sua atuação é semelhante à de qualquer outro empresário do setor de comunicações.
306
ENDRUVEIT, 1975, p. 191.
307
FERNANDES, 1994, p.179.
308
CHESTNUT, 1997, p. 130.
309
ENDRUVEIT, 1975, p. 186.
310
ENDRUVEIT, 1975, p. 194.

87

reuniam em uma média de 4,7 vezes por semana, contra 2,4 dos protestantes e 1,2 dos
católicos. “Esses altos níveis de participação refletem, dentre outras coisas, o respeito e
solidariedade que os crentes experimentam em suas Igrejas. Massas sem rosto na sociedade
secular, são abraçados como irmãos e irmãs na Igreja”

311

. Como afirma Pierre Sanchis:

Uma participação (diferencialmente, é verdade) igualitária, e sobretudo a prática
fundamental do “testemunho” fazem do culto a reunião expressiva de indivíduos
que, autonomamente e por livre iniciativa, socializam experiências pessoais
numa convergência construída para um Centro único: o Cristo que salva. A
“Con-gregação” constitui-se assim na verdade como o resultado de opções
individuais articuladas – como se pensa a sociedade política moderna, e ao
contrário do modo como se pensava, no campo político, a sociedade do “Antigo
Regime”, e no campo religioso a Tradição Católica312.

Segundo os psicólogos Pacheco, Silva e Ribeiro, a participação comunitária é a grande
transformação operada na vida do convertido pentecostal. A inserção na comunidade religiosa
lhe abre um novo espaço dialógico, no qual pode “vendo-se no espelho do outro, reformular o
autoconceito ao mesmo tempo em que reconstrói os significados de seu mundo” 313. E os
pesquisadores complementam: a “nova ordem de relacionamentos pentecostal infunde um
profundo sentimento de pertença e solidariedade nos seus membros” 314. Fica patente, aqui,
como o pentecostalismo proporciona aos seus fiéis a vivência da segunda dimensão da
dignidade, a comunicativa, referida no capítulo 1. A religião, portanto, confere-lhes
reconhecimento pelo outro e supre uma carência social de respeito.
Esse caráter dignificador é marca presente na vida de vários políticos evangélicos, e,
em “alguns casos, a conversão religiosa aparece mesmo como uma condição necessária para
o abandono da situação de exclusão social e para a ascensão no mundo da política”. Fica claro
como a religião tem caráter importante na formação de lideranças nas classes baixa e média,
ao mesmo tempo em que é essencial na formação de uma “clientela política fiel e
militante”315.

3.3.2 Arrecadação, Teologia da Prosperidade e proselitismo eletrônico
Seja feliz aqui e agora – esta é a mensagem da Teologia da Prosperidade, transmitida
por tantas igrejas pentecostais. Diferentemente das Igrejas Protestantes históricas, ou das
311
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pentecostais de primeira geração, o pentecostalismo hoje prega que o fiel temente a Deus tem
o direito à felicidade ainda nesta vida, muito embora saiba que a vida eterna também lhe
espera. Se antes o pobre recorria à religião como uma forma de fazer de sua existência mais
suportável – ou seja, para encarar sua situação de privação –, a Teologia da Prosperidade
incentiva cada um a buscar, nesta vida, o sucesso material e a felicidade 316.
Os fiéis, que antes buscavam simplesmente a conformação ao sofrimento, agora são
empreendedores e aptos a mudar o seu destino, através de uma verdadeira sociedade com
Deus317. Os fiéis contribuem com o dízimo ou outras ofertas para a “Obra de Deus”, e este,
em troca, melhora a vida de seu rebanho 318.
É importante ressaltar que a referida mudança comportamental dos evangélicos, que,
de altamente sectários, com códigos de conduta e vestimenta muito rígidos, passaram a adotar
um comportamento atualizado com a modernidade e mais inserido na sociedade ao redor,
“estendendo sua gama de possibilidades teológicas, litúrgicas, éticas e estéticas” 319, além de
causa, é consequência da adoção da Teologia da Prosperidade320.
Ao mesmo tempo em que se dá essa atualização de costumes, os pentecostais se
inserem cada vez mais na mídia e buscam espaço e visibilidade social. Na busca por novos
adeptos, a mídia pentecostal cumpre um papel importante: relata-se que por volta de 50% dos
novos convertidos sejam trazidos por meio da pregação no rádio e na TV 321-322. A mídia
também tem importante função arrecadadora: é utilizada de forma empresarial, como meio de
venda de produtos no qual o ser evangélico é apenas um “pano de fundo, o diferencial
competitivo no mercado” 323.
O crescimento midiático dos pentecostais não é sem importância para este trabalho.
De fato, essa expansão aumenta a visibilidade do grupo, o que permite a candidatura de
316
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pastores e bispos, ao mesmo tempo em que demanda essa participação política, para que se
construa o suporte necessário à obtenção de concessões de rádio e TV. Não por menos, a
maior parte dos parlamentares evangélicos já teve alguma forma de envolvimento com a
mídia, e a Comissão de Ciência e Tecnologia do Congresso sempre tem vários membros
pentecostais – “a maior parte dos quais se opõem a propostas de democratização”

324

. Claro

exemplo dessa atuação é o caso da Universal. Em 1989, a Igreja adquiriu a Rede Record, e,
em 1990, elegeu uma base parlamentar para assegurar a necessária transferência da
concessão325. Mais uma vez, portanto, a política pentecostal se mostra afastada do ideal de
democracia deliberativa. A busca da política para a obtenção de facilidades nas concessões se
aproxima bem mais, portanto, de um modelo democrático de agregação de interesses.

3.3.3 Produção de pastores em larga escala
Para se entender a formação do corpo eclesiástico das igrejas pentecostais, é preciso
saber que o pentecostalismo tem forte tradição leiga, decorrente da importância dada aos dons
do Espírito Santo em detrimento do estudo da dogmática; em vez de se focarem no
conhecimento teológico, os pentecostais ressaltam os aspectos emocionais da mensagem
cristã326. Como mesmo os pobres e pouco instruídos podem alcançar os dons do Espírito
Santo, há uma dispensa da formação teológica para o exercício de cargos ministeriais, o que
leva a uma deselitização do acesso ao sagrado.
A baixa exigência dogmática para o exercício de cargos eclesiásticos, como o de
pastor, permite a formação do clero em cursos de seis meses 327. Na Igreja Universal, basta o
candidato a pastor possuir dedicação, conversão e a vontade de realizar a obra de Deus, sendo
a sua formação obtida na prática, observando outros pastores; a Deus É Amor não só dispensa
os cursos de formação como também proíbe sua congregação de frequentar quaisquer cursos
bíblicos; a Congregação Cristã no Brasil também rejeita cursos de formação, e os cargos
hierárquicos são preenchidos por revelação do Espírito Santo; a Assembleia de Deus, desde
1978, exige a formação no curso bíblico, que pode ser feito a distância; a Quadrangular possui
Instituto Teológico, que oferece cursos de formação de um ou três anos.
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A diferença entre a Igreja Católica e as Protestantes Históricas, cujos seminários de
formação levam até dez anos, é, portanto, gritante. Tanto é assim que parte da Igreja Católica
considera a expansão pentecostal um desafio às suas próprias estruturas, que exclui metade da
população do acesso clero e mais a parte que não deseja ser celibatária. Além disso, o
candidato a Padre é excluído do seu meio social por sete anos para frequentar o seminário,
enquanto os pastores pentecostais continuam no seio de suas famílias e de sua comunidade
durante o seu tempo de formação 328.
Dessa forma, as igrejas pentecostais têm uma vantagem enorme na formação de
pessoal, permitindo que mais pontos de evangelização sejam alcançados. No dizer de Ricardo
Mariano:
Somente lideranças denominacionais que não têm a expansão numérica como
objetivo primordial podem se dar ao luxo de levar até dez anos para forma um
pastor e investir parte considerável de seus recursos materiais e humanos em
atividades cujos fins não são evangelísticos (...).
(...)
As igrejas que investem mais recursos materiais e humanos na implantação de
novas congregações tendem a crescer mais do que as que priorizam
empreendimentos sem fins proselitistas imediatos, como a construção de escolas
e de faculdades e seminários teológicos, opção preferencial de várias Igrejas
Protestantes [Históricas]. Quanto maiores os incentivos para que as lideranças
locais, mesmo leigas, criem pontos de pregação e novas congregações, mais
acelerado e acentuado tende a ser o crescimento denominacional329.

É importante observar que, como dito anteriormente, apesar de o pentecostalismo
possuir esse caráter antielitista, mantém uma rígida hierarquia interna, sem que a comunidade
leiga possa influir na escolha de seus representantes, além de excluir as mulheres dessa
hierarquia330. Assim, Ricardo Mariano afirma que é inadequado pensar que o pentecostalismo
democratiza o acesso ao sagrado, sendo a preposição mais correta a de que o pentecostalismo
não é elitista331.
Esse fato se reflete no modo de fazer política pentecostal, pois a maior parte dos
candidatos dessas denominações pertence à hierarquia eclesiástica. Essas “relações dos
pastores-candidatos, de um lado com a cúpula de suas igrejas, e de outro com os eleitores, são
mais um elemento complexo na política brasileira” 332.
328
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É de se pensar, portanto, o quanto o pentecostalismo, por meio dessa desilitização do
sagrado, promove uma popularização das esferas de poder e permite acesso a elas por uma
parte da população que carecia de representação substancial.

3.3.4 Continuidades entre pentecostalismo e religiosidade popular

A história do pentecostalismo é também a história de declínio da Igreja Católica como
representante da religiosidade popular brasileira333-334. Pois, se o pentecostalismo pode
crescer, é porque havia um vácuo deixado pelo catolicismo, que, para ser mais romano,
tornou-se menos brasileiro.
É preciso entender, antes de tudo, a diferença entre catolicismo e a Igreja Católica. De
fato, o catolicismo é um fenômeno que vai além das fronteiras da Igreja – pode-se dizer que,
na verdade, há catolicismos, não apenas o Apostólico Românico. O catolicismo no Brasil
sempre foi uma herança mais da Península Ibérica do que de Roma: uma religião popular,
com marcante caráter mágico, que se tornou dominante por incorporar diversos elementos de
outras tradições, como a africana e a indígena. A religião que formou a cultura de fundo
brasileira, portanto, longe de ser aquilo professado por Roma, era marcada por múltiplas
identidades, pela predominância “da experiência e da expressividade, oral e gestual, sobre o
logos articulado com rigor e consignado na escrita”, pela mediação em todos os níveis – seja a
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Os indicadores demográficos demonstram que o catolicismo continua crescendo no Brasil, mas em
ritmo menos acelerado do que a população. Desde os anos 50, a sociologia da religião no Brasil e na América
Latina passa sempre por uma sociologia do declínio da religião católica, quando se percebeu uma queda
constante no crescimento da Igreja, ao mesmo tempo em que despontavam outras denominações. De início,
destacavam-se os pentecostais, as religiões mediúnicas (kardecismo, umbanda e candomblé) e os sem religião.
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católicos, revela Censo 2010. Maior percentual de pessoas deste grupo religioso foi encontrado no Piauí, 85,1%.
O Globo , Rio de Janeiro, 29 jun. 2012. Disponível em: <http://www.oglobo.globo.com. Acesso em jul. 2012;
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Embora este não seja o tema tratado no ponto, importante destacar também que o crescimento
pentecostal, logo no início de sua empreitada no Brasil, se via impossibilitado em razão da dominância
ideológica e política do Catolicismo, associado ao sistema clientelista presente no campo. A religião dos patrões
(católica) era forçosamente também a dos empregados. Por outro lado, convertidos ao protestantismo muitas
vezes sofriam violências e perseguições (ENDRUVEIT, 1975, p. 19-30).
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dos Santos, seja a da Instituição –, e pela sua ligação a um “quotidiano lúdico” regulado
apenas em parte do ponto de vista ético 335.
O catolicismo, portanto, é sim, tradicionalmente, a cultura de fundo do brasileiro, mas
na sua forma de popular, e não a derivada da Igreja Católica em si 336, o que pode ser ilustrado
por diversas práticas religiosas locais que demonstram seu sincretismo 337 e a distância para
com a Igreja Católica: as promessas, simpatias, benzedeiras, o não exclusivismo (aceitação de
diversas crenças) e até mesmo o culto a um santo católico – mas não Católico Apostólico
Romano –, Padre Cícero338. Ricardo Mariano ilustra a religiosidade popular como a “crença
em Jesus, demônios, milagres, mitos bíblicos, pecado, curas e intervenções sobrenaturais,
feitiçarias, concepções escatológicas” 339.
Na passagem do século XIX para o XX, porém, a Igreja Católica iniciou o movimento
de romanização do Catolicismo340, ou seja, a tentativa da Igreja em uniformizar a religião
católica no mundo e centralizar o poder no Vaticano. Mas não só: o processo também foi de
racionalização da crença e substituição do mito pela razão, da vontade pela lógica e do corpo
pela mente. Ou seja, houve uma substancial diminuição do elemento mágico na religião
católica romana, afastando-a do sentimento popular341.

A romanização no Brasil começou com a retirada do poder das Irmandades
(fraternidades leigas ou ordens religiosas). Pelo meio do século XX, a
romanização havia atingido todo o clero, mas nunca alcançou toda a população
leiga. As pessoas afetadas pelo processo de romanização eram, em sua maioria,
da classe média urbana (...). Assim, a população pobre foi apenas
tangencialmente afetada pelo processo.
Alberto Antoniazii estima que 80 a 85% da população católica brasileira não é
romanizada342.

Assim, hoje, a Igreja Católica aparece aos olhos do povo mais secularizada e racional,
pouco dada ao sentimento e à emoção, além de sofrer com a burocratização do seu espaço,
que dificulta a construção de uma vida comunitária entre os fiéis 343.
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O pentecostalismo, por sua vez, ao contrário do processo de racionalização, retoma as
crenças populares, em uma relação de negação e continuidade. É desse modo que a Igreja
Universal do Reino de Deus, por exemplo, absorvendo e se opondo ao sincretismo popular,
não nega a existência dos espíritos da umbanda ou do candomblé, mas os caracteriza como
maus e os exorciza de seus fiéis 344. A Igreja também
Realiza sessão espiritual de descarrego, fechamento de corpo, corrente de mesa
branca, retira encostos, desfaz mau-olhado, asperge nos fiéis galhos de arruda
molhados em bacias com água benta e sal grosso, substitui fitas do Senhor do
Bonfim por fitas com dizeres bíblicos, evangeliza em cemitérios durante
Finados, oferece balas e doces aos adeptos no dia de São Cosme e Damião345.

Ricardo Mariano chega a afirmar que o Pentecostalismo deveria ser interpretado
“como uma reforma do catolicismo popular em vez de uma renovação interna do
protestantismo”

346

, enquanto outros autores o caracterizam como “uma reedição urbana do

catolicismo popular tradicional” 347. Alberto Antoniazzi afirma que o pentecostalismo recruta
seus membros dentre os católicos que já estavam fora da Igreja, em um sentido institucional,
ou seja, os católicos tradicionais, ligados “à devoção dos santos, ‘milagreiro’, mas pouco
envolvido nas comunidades católicas dirigidas pelo clero e com escassa formação
doutrinária”348.
Há, no pentecostalismo, uma reafirmação da presença da espiritualidade no cotidiano
do fiel, que diariamente se vê abençoado por Deus ou atormentado por forças inferiores – o
reencantamento do mundo: para “o pentecostal, o mundo está cheio de sinais, de intervenções
do além, de milagres”349. Há uma reafirmação do componente mágico do mundo e da religião,
o que lhes confere uma aparência de sistema completo e compreensível. Dentro desse
contexto, a influência do sobrenatural é entendida como uma lógica superior a todas as demais
lógicas da vida, sendo a vontade de Deus a principal causa de tudo que acontece ao redor do
fiel. A fé pentecostal “transforma existencialmente a vida toda”350 do convertido.
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Essa hierarquização das lógicas realizada pelos evangélicos, dentre as quais a lógica
divina assume o lugar mais alto, tem consequências importantes. Na medida em que o crente
percebe tudo à sua volta como um sistema ordenado por Deus e bagunçado pelos demônios, é
apenas um passo para que ele se torne aquilo que Eberle descreve como fiel integral: o que
coloca a razão da religião como mais importante das obrigações da vida (overriding) e
estende essa razão a todas as suas áreas (totalizing).
Dessa maneira, não surpreende que os evangélicos, por exemplo, levem sua identidade
religiosa a todos os campos da vida, levando a uma transformação cultural em casa e na rua,
nas relações familiares e profissionais 351. Muitos, inclusive, adicionam a locução “de Cristo”
após sua outra identificação social. É assim que hoje há “atletas de Cristo”, “atores de Cristo”
e – por que não? – “políticos de Cristo”.
A identidade pentecostal demarca os campos e define uma adesão exclusiva. A
opção é de um sujeito, que assume uma identidade única, identidade que
repercute na totalidade de uma orientação existencial, que ela organiza. O
fenômeno do “Batismo no Espírito Santo” estabelece um corte, o fim da
dispersão identitária, uma reorientação centralizada e centrípeta. Não se é mais
isto ou aquilo ao mesmo tempo352.

O pentecostalismo, portanto, deu um espaço à religiosidade popular que não mais
existia no Protestantismo Histórico ou na Igreja Católica e passou a ser o grande protagonista
no oferecimento de práticas mágicas a uma população desejosa em eliminar os problemas de
saúde, dinheiro, alcoolismo, por meio de uma força superior 353. Assim, o pentecostalismo
conseguiu, por meio da “generalização de uma experiência existencial”, o que a Igreja
Católica havia tentado e falhado por meio de uma “catequese intelectualizante” 354.
Chesnut aponta como principal causa de crescimento do pentecostalismo a busca da
cura pela fé, sendo que o sentido de doença é alargado pelo pesquisador para abarcar os tipos
mais comuns de preocupações do meio urbano. De fato, outro exemplo desse reencantamento
que abarca o mundo inteiro do fiel é relativo ao modo como os pentecostais se relacionam
com doenças: para eles, “o corpo é regido, em primeiro lugar, não por leis naturais, mas
incluídos entre os elementos que se modificam na medida em que são suprassumidos na
transcendência divina”

355

. Isto é, a biologia do corpo é reinterpretada de acordo com os

dogmas religiosos, e deve ser controlada pela força divina e, se possível, superada.
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Chesnut ressalta que, embora a pobreza seja um fator comum à maior parte dos
pentecostais, este não é o fator determinante para a conversão. Pesquisando 30 anos de
edições do Estandarte Evangélico, jornal informativo da Assembleia de Deus, que, a cada
número, publicava uma página com testemunhos, ou seja, narrativas de fiéis acerca da sua
conversão, Chesnut constatou que, destas, 80% se relacionavam com cura divina ou
doenças356. Percebe-se, portanto, que a “resposta que o Pentecostalismo dá às aflições
decorrentes da privação material foi determinante no sucesso de recrutamento dos pobres no
Brasil” 357.
Cecília Loreto Martins aponta, no entanto, que não é simplesmente a magia ou a
distribuição de curas que atraem os fiéis aos cultos pentecostais. Entrevistando diversos fiéis
que haviam se livrado do alcoolismo através da conversão, a autora conclui que
(...) ao oferecer uma ‘libertação do mal’, o pentecostalismo leva o crente a se
conceber como um ‘indivíduo’, com determinado grau de autonomia e poder de
escolha, e a rejeitar o papel de ‘pessoa’, ou seja, de sujeito que se restringe a
papéis tradicionalmente prescritos e que é incapaz de escolher o seu destino358.

A “libertação” aqui é da influência do demônio ou do mal, encarnado no alcoolismo.
O fiel liberto pode, então, viver de acordo com regras verdadeiras – as de Cristo – e não
segundo hábitos irracionais. Isso é acompanhado de um novo estilo de vida e de concepção do
mundo e de eu359. A luta contra o vício não é apenas pessoal, mas de toda a congregação. É,
no entanto, principalmente, fruto de uma escolha pessoal360. Os entrevistados, por meio do
pentecostalismo, descobrem uma força maior – a de Deus –, que permite subjugar o perigoso
mundo mágico que os leva ao vício. Conclui a pesquisadora, então, que mesmo recorrendo à
magia, o pentecostalismo recorre a uma magia ética e moralizante e, assim, racionalizante. A
desordem causada pelo vício é substituída por uma ordem fornecida por um Deus moral; o
pentecostalismo, portanto, confere ao indivíduo autonomia para se libertar, mesmo que por
intermédio mágico de Deus 361.
O pentecostalismo, portanto, contribui para que seus fiéis fortaleçam a noção de valor
próprio, ou seja, a consciência de que são seres dotados de dignidade. O pentecostalismo
proporciona ao membro de sua congregação a percepção de que é um indivíduo livre, em tudo
356
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igual ao outros. Essa percepção o permite enfrentar os problemas do dia a dia, bem como
buscar melhores condições de vida – ser feliz aqui e agora –, promessa da Teologia da
Prosperidade. E essa percepção da própria dignidade é aumentada ainda mais pela construção
de uma comunidade solidária e inclusiva, que permite a cada um dos fiéis ser reconhecido
como digno de igual respeito e consideração.

3.4 Os pentecostais e a política

3.4.1 Histórico

Desde 1986, o Brasil é o grande exemplo mundial – junto da Guatemala – de
participação significativa na política de uma minoria protestante em um país de maioria
católica. A data é significativa, pois foi justamente na Assembleia Constituinte que a política
evangélica brasileira conheceu novos atores – os pentecostais –, que aumentaram em
quantidade e variedade os seus números de representação política362. Antes da Constituinte, a
política evangélica era feita majoritariamente por protestantes históricos, de forma discreta –
novidade, portanto, eram “os pentecostais, que mudaram seu slogan ‘crente não se mete em
política’ para ‘irmão vota em irmão’ elegendo um numeroso e falante grupo” 363.
A participação política dos pentecostais, a partir da Constituinte, foi marcada por uma
virada no modo de fazer política evangélico: quando dominada pelos protestantes históricos, a
política evangélica era marcada por (1) separação entre as igrejas e o Estado; (2) resistência
ao apoio político dentro da esfera eclesiástica, ou seja, dentro das igrejas; (3) lançamento
individual e autônomo da candidatura de evangélicos, sem apoio oficial das denominações;
(4) adoção de linguagem laica no parlamento364.
362
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Essa aversão ao mundo político se dava, em parte, por causa das raízes do
protestantismo no Brasil. Como dito acima, a religião de minoria se implantou aqui na metade
do século XIX, momento em que a força hegemônica católica deixava pouco espaço às outras
religiões. Ademais, se preservavam as práticas de negação do mundo e da sociedade, até
porque, à época, “a conversão ao protestantismo implicava no rompimento de todas as
amarras sociais e políticas”, firmadas que eram na tradição católica 365. Outro fator importante
era o de que muitos missionários, oriundos dos EUA pós-Guerra da Secessão, entendiam que
a religião não deveria se preocupar com as coisas terrenas: era “uma teologia ‘cansada de
guerra’, avessa a uma vocação mundana, porém arraigada numa tradição puritana e que
Weber consideraria parte do ‘espírito protestante’ e da ‘ética protestante’” 366.
A participação efetiva dos evangélicos na política só se deu após a Revolução de 30,
quando se pôs fim à República Velha. Foi a época em que surgiu um homem urbano, fruto
das transformações econômicas e sociais, apto a fazer política de forma mais independente
das elites. Esses primeiros políticos evangélicos, no entanto, deviam seu sucesso eleitoral
mais à transformação do seu capital econômico privado em força política do que ao apoio das
igrejas – não havia, ainda, corporativismo eclesiástico que transformasse o capital religioso
em capital político 367.
Com o fim da Era Vargas, na Constituinte de 1946, a política evangélica,
especialmente dentre os protestantes históricos de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de
Janeiro, se tornou mais organizada e ganhou maior visibilidade. A participação evangélica, no
entanto, só seria aumentada após 1950. Neste período, os políticos, ainda protestantes
históricos, podiam ou não ter apoio de suas denominações ou base eleitoral evangélica 368.
Como esclarece Paul Freston, no período do Regime Militar
Não houve aumento na representação parlamentar, e seus representantes eram,
na verdade, mais inclinados para a oposição do que o Congresso como um todo.
Em síntese, entre 1950 e 1986, uma presença estável foi estabelecida no
Congresso, caracterizada por dispersão partidária com nenhuma concentração
ideológica forte, indo da esquerda não-marxista até a defesa do Regime Militar.
Era mais concentrada no desenvolvido Sudeste e era quase exclusivamente
advindo das Igrejas Históricas369.

Em 1986, esse quadro muda. Já numerosos no país à época da Constituinte, os
pentecostais laçam inúmeros candidatos “oficiais”, ou seja, com apoio institucional das
365
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Igrejas Assembleia de Deus, Universal e do Evangelho Quadrangular. Neste momento, a
participação evangélica muda de caráter: ali o capital religioso foi preponderante para a
eleição, e as candidaturas eram marcadas por um caráter de “escolha divina” devidamente
intermediada pelas igrejas. O apoio denominacional e o sucesso nas urnas foram possíveis
graças ao enorme crescimento demográfico dos pentecostais, o que os retirou do seu
“território marginalizado” em busca de uma atuação mais eficaz no espaço público 370.
Desde então, a importância dos evangélicos só vem crescendo, o que é hoje
plenamente reconhecido por candidatos e partidos: a busca do voto evangélico é essencial em
qualquer campanha, advertindo os sociólogos que esta pode ser a diferença entre perder ou
ganhar uma eleição 371. Como narra Júlia Miranda acerca da campanha à Presidência em 2002:
Os quatro principais candidatos pedem o “voto da fé” através da reunião com
pastores e da presença aos cultos, mas também destinando a esses eleitores
documentos específicos de campanha. Lula distribui uma Carta aos Evangélicos,
onde se lê: “Escrevo essa carta porque reconheço a grande importância que as
comunidades e igrejas evangélicas têm no nosso país e porque dou muito valor
às suas aspirações de mais decência, honestidade, justiça, fraternidade e
princípios cristãos para o nosso povo”. Ciro Gomes, candidato do partido
popular socialista, divulga em seu site na internet a notícia de que está
elaborando uma cartilha sobre O pensamento de Ciro Gomes à luz da Bíblia.
Todos procuram tornar o mais visível os apoios 372.

O motivo para tal virada não é teológico – as crenças básicas dos pentecostais
continuavam praticamente basicamente as mesmas. A causa para tamanha atuação política é a
afirmação das Igrejas pentecostais perante a sociedade, com defesa das “fronteiras
sectárias”373.
Essa defesa das fronteiras sectárias é necessária na medida em que o pluralismo
religioso cresce no Brasil, e, consequentemente, fazer parte de uma denominação passa a ser
uma escolha dentre várias possíveis no crescente mercado teológico. É preciso, então, marcar
território e lutar por fiéis. Não demorou muito para que essa disputa adentrasse a arena
pública, na busca de recursos e vantagens perante as demais denominações. Essa disputa
desloca a fronteira entre Estado e crença 374, como afirma Júlia Miranda:
(...) o político, particularmente o partidário – se transforma, de certo modo, em
arena de disputas, difíceis agora de classificar como pertencendo a uma outra
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dessas realidades em permanente (re)construção. Os conteúdos religiosos – sem
que se questione a sua natureza – fazem às vezes parte do ideário partidário375.

Com a entrada na política, se dá mais força à estruturação da instituição pentecostal: o
clero ganha mais uma possibilidade de ascensão de carreira; as tensões causadas pelo
comportamento sectário se atenuam, possibilita-se uma maior institucionalização e
profissionalização das Igrejas; além de se obter acesso facilitado à mídia 376:
Somos de parecer que, com o crescimento rápido da Igreja e a sua firme disposição
de participar ativamente da produção cultural por intermédio da televisão e do
rádio, houve uma demanda por pessoas de confiança da Igreja que pudessem
assumir o espaço intermediário entre seus interesses corporativos e o poder
público. A estratégia política da IURD tem sido, desde então, a de criar um lobby
que possa exercer pressão sobre as autoridade na defesa de suas áreas de interesse
público377.

Em decorrência disso, o político pentecostal representa antes a sua Igreja do que a
plataforma ideológica partidária e troca frequentemente de legenda, independentemente se
esta é de esquerda, direita ou centro378-379.
Os recursos financeiros para as igrejas e a possibilidade de exercer pressão no
parlamento para tocar a expansão denominacional são, no dizer dos pastores, o
objetivo de sua participação política. Os grupos religiosos utilizam a
ambiguidade da relação entre partido político e igreja, e apenas imprimem sua
marca ao processo de caracterização do nosso sistema partidário, ao utilizarem
os partidos somente como a condição sine qua non, cuja lógica de
representatividade com base em programas e propostas é totalmente subvertida,
uma vez que subsumida pela lógica e objetivo próprios a cada Igreja380.

Afora os interesses expansionistas, outro fator importante que levou à entrada dos
pentecostais na política na Constituinte foi garantir a liberdade religiosa e impedir que a Igreja
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Católica se restabelecesse como religião oficial381. Freston destaca que, embora possa parecer
estranha uma suposta ameaça à laicidade mais de 100 anos após a separação entre Igreja e
Estado, a questão não era apenas o medo de institucionalização de uma religião oficial, mas
também de oposição à influência católica na esfera pública. Segundo Júlia Miranda, as
“lideranças pentecostais se dizem perseguidas, necessitando, portanto, de representantes na
política partidária para ‘terem acesso às autoridades’, para que a ‘igreja seja protegida’” 382. E
segundo Paul Freston:
De fato, significava mais do que o mero direito de existir em um Estado laico. A
Assembleia de Deus se dizia vítima de discriminação. Não os abusos individuais
do passado, mas o tratamento desigual como uma comunidade: os evangélicos
não são consultados pelo Governo antes de se tomarem decisões importantes da
mesma forma que os católicos; eles têm poucos capelães nas forças armadas;
imagens católicas ainda estão presentes em prédios do Governo; recursos
públicos vão desproporcionalmente para os católicos383.

Assim, para competir no mercado religioso em igualdade de condições com a Igreja
Católica e manter a laicidade estatal em sentido profundo, a entrada na política se fez
necessária384.
Outro motivo declarado para a entrada na disputa política na Constituinte foi a defesa
cultural do pentecostalismo: a eleição de políticos evangélicos seria necessária para se evitar a
legalização do casamento homoafetivo e do aborto 385. De fato, a participação evangélica na
Constituinte foi marcada pelo conservadorismo tanto em relação às questões familiares e
sexuais quanto aos temas socioeconômicos 386. Por outro lado, uma das bandeiras da política
evangélica é a da ética 387: a participação cristã na esfera pública levaria à moralização do
meio. No dizer de uma candidata da Igreja Universal, a “maioria dos incrédulos [políticos] vai
para a política visando interesses próprios, os cristãos vão para a política para levar e executar
o que nos ensinou o Senhor Jesus”
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teologia dicotômica dos pentecostais, que inserem todas as dimensões da vida em uma guerra
astral entre Deus e o Demônio, como será mais bem explorado à frente.
Vistos os principais fatores que levaram à participação política dos pentecostais, é
necessário apontar a maneira como essas igrejas se inserem na esfera pública.

3.4.2 Modos de fazer política

3.4.2.1 Estratégias eleitorais
O primeiro ponto a ser explorado é a maneira sui generis das igrejas pentecostais de
angariar votos e garantir o seu sucesso eleitoral.
A Igreja Universal do Reino de Deus foi a vanguarda da atuação política dos
pentecostais e evangélicos em geral, aplicando novos métodos para angariar votos. Foi a
primeira igreja neopentecostal a “lançar candidatos ‘oficiais’, a distribuir candidaturas por
zonas distritais onde se localizam seus templos, assim como fornecer assessoria política e
financiamento para as campanhas” 389. A Igreja Universal inicia sua campanha dividindo as
igrejas em verdadeiros distritos eleitorais para cada um de seus candidatos. Nas igrejas de
cada distrito apenas um candidato pode realizar campanha – nenhum outro, nem mesmo da
própria Universal, é autorizado a propagandear dentro de um distrito já designado 390.
A máquina montada para angariar votos é tão impressionante quanto eficiente: a
participação dos fiéis iurdianos chegaria a 95% nas eleições, apoiando os candidatos
indicados pela Igreja. Explica Ari Pedro Oro a que se deve o sucesso político da Universal:
Ela resulta de um modo próprio de fazer política que desde 1997 adotou, a nível
nacional, o modelo corporativo da “candidatura oficial”, cujo número de
candidatos para distintos cargos eletivos depende de capital eleitoral de que
dispõe. Para sabê-lo realiza, antes das eleições, uma campanha para os jovens de
16 anos obterem o seu título eleitoral e efetua uma espécie de “recenseamento”
dos seus membros/fiéis no qual figuram seus dados eleitorais. Tais dados são
apresentados aos bispos regionais que por sua vez os transmitem ao Bispo
Rodrigues. Juntos deliberam quantos candidatos lançam em cada município ou
Estado, dependendo do tipo de eleição, baseados no quociente eleitoral dos
partidos e no número de eleitores recenseados pelas igrejas locais. E uma vez
lançados os candidatos, usam os cultos, as concentrações massivas e a mídia
própria (televisão, rádio, jornal) – de acordo com a legislação eleitoral – para
fazer publicidade nos mesmos.
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(...) Em alguns domingos também um banner de uma urna eletrônica foi levado
ao altar. Com ele o bispo ou o pastor que presidia a reunião ensinava, de forma
bastante didática, os seus fiéis a votarem nos seus candidatos391.

Tamanha é a eficiência da política da Igreja Universal que tem sido observado um
efeito mimético nas outras denominações evangélicas e até da Igreja Católica, guardadas as
devidas diferenças. A Assembleia de Deus, por exemplo, vê na Universal um exemplo a ser
seguido, mas faz questão de deixar claro a seus fiéis que eles votam em quem desejarem, além
de declarar seu apoio oficial a apenas alguns candidatos. Também a Igreja do Evangelho
Quadrangular, a exemplo da Universal, passou a levantar em cada município a sua
potencialidade política; no entanto, diferentemente de Igreja do Bispo Macedo, escolhe seus
candidatos realizando uma prévia em suas Igrejas 392. Tanto a IEQ quanto a Assembleia
adotam uma postura mais adequada ao Decálogo Evangélico, constante no documento “Voto
Ético”, elaborado pela Associação Evangélica Brasileira 393.
O próprio Decálogo Evangélico, elaborado pela Associação Brasileira Evangélica, por
sua vez, demonstra uma postura bem diferente daquela sustentada pela Igreja Universal. Suas
preposições ressaltam que o eleitor cristão deve, antes de qualquer coisa, votar como cidadão
que observa a realidade do país; que o candidato deve ser escolhido por sua competência e
honestidade, e não por sua religião, e que, muito embora um pastor ou bispo possam
aconselhar o rebanho acerca de qual candidato votar, esse aconselhamento deve ser feito sem
pressão, e os fiéis devem ter em mente que a opinião do pastor, em relação a este assunto é a
de um cidadão, e não a de um representante de Deus na terra394.
O efeito mimético provocado pela Igreja Universal, no entanto, não se restringe ao
campo evangélico, sendo que a Igreja Católica, usual participante da vida política brasileira
também reagiu. E fez isso rearticulando políticos católicos e membros da hierarquia
eclesiástica, instruindo seus fiéis a votarem e afirmando que a Igreja não deve escolher um
candidato. Também há candidatos vindos do clero, muito embora não recebam apoio oficial
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da Igreja e tenham de se afastar de suas funções sacerdotais, o que depende de autorização do
Bispo local395.
As distinções entre as denominações pentecostais refletem-se no modo de fazer
política e geram disputas e conflitos396. No entanto, o método iurdiano é bem mais introjetado
nas demais denominações do que estas admitem397.

3.4.2.2 Clientelismo

Uma característica importante no modo de fazer política pentecostal são as relações
clientelistas e patronais perpetuadas pelas Igrejas 398. Na década de 80, assolada pela
dificuldade econômica, pelo crescimento urbano e pela abertura política, enfraqueceram-se as
relações campesinas de patronagem, permitindo o direcionamento do voto a outro agente que
não o chefe da localidade. As Igrejas pentecostais, então, fundiram esse modelo de
patronagem – baseado em relações de cofiança – com o clientelismo urbano – baseado em
relações mercantis sem confiança mútua –, criando a figura do irmão deputado399.
Se existe uma prática político-eleitoral tradicional no Brasil e que foi incorporada
pelos evangélicos em suas campanhas, esta é o clientelismo, que, devido à presença do fator
religião, ganha legitimidade ética 400. Como explica Maria das Dores Campos Machado:
Como já afirmamos, este é um expediente comum entre os políticos brasileiros
que seguem a lógica das permutas entre os pequenos serviços sociais e os votos
dos eleitores de pouca escolaridade e baixa renda, que tendem a apoiar com mais
intensidade as trocas clientelísticas. Este recurso, entretanto, não fica restrito ao
período pré-eleitoral, mas se estende para o cumprimento do mandato, quando as
atribuições do legislador podem e muitas vezes são confundidas com a
assistência aos eleitores401.
395
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É emblemático o depoimento da Deputada Estadual do RJ, Aurélia Marques (PSDB –
Assembleia de Deus:

No centro social que acabei de montar cuida principalmente das pessoas
carentes, vou dar assistência odontológica, médica, com advogado. Porque hoje é
difícil na rede pública isso. Por que a situação desse país está desse jeito? Porque
o poder público não dá assistência em determinados lugares e aí o comerciante
dá assistência, o traficante dá assistência, o papel do poder público está sendo
feito por essas pessoas e essas pessoas dominam. Se a senhora faz tudo por mim,
me dar o que comer, eu vou dar preferência pela senhora. Aí a pessoa vota pelo
favor. Infelizmente essa é a realidade402.

Analisando dados coletados pela FGV Opinião, Maria das Dores Campos Machado
constatou a relação entre filiação religiosa e maior tolerância a práticas clientelistas e
patrimonialistas. Os dados demonstram que existe uma maior aceitação dessas práticas nos
seguimentos católico e pentecostal do que dentre os protestantes históricos, fiéis de outras
religiões e indivíduos sem religião 403.
A pesquisadora também ressalta que as práticas clientelistas e patrimonialistas
extrapolam o âmbito da própria igreja e passam a consumir recursos estatais: são criados
inúmeros centros filantrópicos com o nome dos políticos ou apoiadas pelas igrejas, que
recebem fundos governamentais, o que indica que “muitos são os caminhos para a troca de
votos”404.
Talvez por isso mesmo, os deputados estaduais evangélicos fluminenses, embora
mantivessem uma posição crítica a programas sociais, como o Fome Zero e o Chequecidadão, não deixaram de disputar politicamente a composição do Conselho que acompanha a
implementação dos dois referidos programas federais 405.

3.4.2.3 Corporativismo
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Os políticos evangélicos dependem do apoio de suas respectivas denominações para o
sucesso eleitoral, o que acaba gerando um forte vínculo entre o político e a Igreja, que pode
chegar até mesmo a controlar sua atuação legislativa 406: os candidatos que não acompanham
as diretrizes da Igreja perdem o apoio nas eleições seguintes, comprometendo seriamente seu
desempenho eleitoral407.
Por outro lado, ao chegar ao parlamento, o evangélico retribui o apoio “através de
propostas de leis corporativas e ou da prestação de serviços sociais aos irmãos de fé” 408. Essa
característica foi observada na própria Assembleia Constituinte, durante a qual o fisiologismo
dos deputados pentecostais foi constantemente destacado pela imprensa 409.
Neste viés corporativista, o slogan “irmão vota em irmão” assume um novo sentido,
pois o “irmão” não é apenas o cristão ou o evangélico, mas sim o membro da mesma igreja, e
que foi autorizado a se candidatar pela liderança. “Novamente, o carisma institucional se erige
aqui por cima tanto das lideranças eclesiásticas individualmente quanto dos eventuais
candidatos”410.
A obediência e representação dos interesses eclesiásticos na política são bem
recompensadas pelas igrejas pentecostais. A campanha eleitoral nos templos é feita de
maneira a se excluírem quaisquer outros candidatos da vista dos fiéis, sendo rechaçados todos
aqueles que fazem campanha nas proximidades do templo: “um deles, que ousou se
aproximar dos templos da Igreja Universal, foi rechaçado com notas enérgicas no jornal
oficial (...), recomendando, inclusive, que as pessoas não votassem nele”
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3.4.2.4 Guerra Espiritual
Como visto anteriormente, a presença constante de Deus e os demônios no mundo do
fiel é parte essencial do Pentecostalismo. Dentro dessa visão, o mundo é um palco de uma
guerra celestial travada entre forças ocultas, que podem ser auxiliadas ou combatidas pelo
406
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homem. A teologia pentecostal misturou-se ao candomblé e à umbanda, assumindo a crença
em exus e pombas-giras, mas não da mesma maneira como nestas duas religiões, pois não
abre espaço para articulações. Enquanto os Exus, na sua doutrina originária, são seres acima
do bem e do mal, no pentecostalismo, só pode prevalecer esta primeira força 412.
Segundo Freston, a teologia da “Guerra Espiritual” presente na doutrina pentecostal se
transfere para a arena política, de modo que o ritualismo e a ascensão de cristãos ao poder se
tornam a solução para o combate ao diabo – uma espécie de exorcismo social413. Assim, por
exemplo, diante da corrupção e da opressão social causada pelos demônios, é dever dos
evangélicos extirpar esse mal do Brasil414.
Esse tipo de discurso político, amplamente adotado pela Igreja Universal, entende a
corrupção como oposta aos princípios cristãos, e, consequentemente, transforma a esfera
pública em campo de batalha de forças ocultas e de homens de Deus. Por um lado, o demônio
e os velhos políticos corruptos brasileiros; por outro, Jesus e seus aliados, os políticos
evangélicos moralizadores. Assim, a guerra espiritual na qual se encontra a Igreja é levada
para o campo da política415. Segundo Ari Pedro Oro:
A consequência desse discurso é que, para os fiéis iurdianos, votar não constitui
apenas um ato cívico de cidadania. Ele é também concebido como um ato que
preenche um sentido quase religioso. Trata-se de um gesto de exorcismo do
demônio que se encontra na política e de sua libertação para que seja ocupada
por “pessoas tementes ao Senhor Jesus”, segundo a expressão do Bispo
Rodrigues. Em outras palavras, o efeito de sentido produzido pelo discurso e
pelo carisma da IURD por ocasião do período que precede as eleições é tal que
os seus fiéis acrescentam um significado a mais ao ato de votar além do dever
cívico. O gesto de votar adquire o sentido de um rechaço do mal presente na vida
política e sua substituição pelo bem, ou seja, por pessoas convertidas ao
evangelho, por “verdadeiros cristãos”, por “homens de Deus”416.
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3.4.2.5 Voto parlamentar alinhado
Muito embora agrupados sob bancada suprapartidária denominada “evangélica”, o
voto dos deputados, em geral, não é alinhado 417. Somente quando os temas envolvem
questões morais os evangélicos se unem e votam conjuntamente, independentemente de qual
seja a plataforma partidária 418. Quando o tema a ser votado é relativo a aborto, união
homoafetiva, controle da programação televisiva, dentre outros, eles se unem, então, não
somente aos demais pentecostais, mas a todos os evangélicos e aos católicos carismáticos419.
Isto é, embora a presença religiosa na política tenha um objetivo essencialmente
corporativista, de defesa das fronteiras sectárias, as diferenças entre as denominações são
superadas em prol do conservadorismo moral e religioso quanto a esses assuntos420.
Assim, muito embora não se possa associar o pentecostalismo à esquerda ou à direita,
impera, no campo moral, uma posição conservadora, que supera os vínculos partidários 421.
Neste ponto, como se verá adiante, os pentecostais constituem uma enorme força parlamentar,
capaz de barrar projetos legislativos e políticas governamentais de viés liberal.
Do exposto até aqui, o que se percebe é que os pentecostais, ao longo das últimas
décadas, vêm fazendo política nos mesmos moldes da tradição brasileira, como descrito por
Joanildo Burity:
(...) concebendo sua representação em moldes basicamente instrumentais (tanto
em relação à vida partidária como à atuação parlamentar); praticando o
clientelismo; envolvendo a igreja como organização no apoio oficial a
candidatos, buscando assim canalizar os votos de seus membros maciçamente
para determinados candidatos; e mesmo gastando recursos da igreja para
financiar candidaturas, desvinculando-os de uma utilização estritamente
religiosa422.
empresarios, todavia despreparados espiritualmente, sem força de enfrentamento as hostes malignas que operam
naquele lugar, a fraqueza diante das tentações, facilitou e muito para que a corrupção deles se apoderassem”.
417
MACHADO, 2005c, p. 78-79. A pesquisadora observou a Assembleia Legislativa do RJ no período de
2003 a 2004. Há de se observar que a única exceção a esta regra é a Igreja Universal do Reino de Deus, cujos
deputados eleitos sempre votam alinhados com o “programa da Igreja”.
418
Ainda segundo Ari Pedro Oro, a bancada evangélica “não constitui um grupo político coeso”, se
unindo apenas no que diz respeito a temas morais, o que alguns pesquisadores a afirmar que a bancada
evangélica “é um mito”, e que os congressistas estão mais submetidos aos partidos do que às Igrejas que os
elegeram (ORO, 2005, p. 122). Ora, não se pode concordar com tal conclusão. Se os deputados evangélicos não
seguem o mesmo entender em questões aleatórias, que nada tem a ver com o cerne de sua religião, isso não
significa que não exista uma bancada evangélica atuante e interligada. Como ressaltou o próprio pesquisador,
não se nega o voto conjunto em temas morais, o que por si só já é o bastante para a configuração de um
movimento parlamentar unificado, e, adiantando as próximas páginas, muito forte.
419
MIRANDA, 2005, p. 168.
420
BURITY, 2005, p. 201.
421
BURITY, 2005, p. 200. O autor ressalva que, embora a bancada evangélica se una em relação a estes
temas, as questões morais como sexualidade, aborto etc. são objeto de profunda discórdia tanto na sociedade
quanto dentro das próprias igrejas.
422
BURITY, 2005, p. 175.
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A procura do espaço político pelas igrejas é um caminho natural a ser seguido em
razão de sua ampliação na sociedade. O crescimento de seus interesses financeiros,
burocráticos e da concorrência no campo religioso leva à busca por interlocutores no meio
político sensíveis à causa evangélica. Desse modo, “a Igreja Universal do Reino de Deus e
outras grandes igrejas neopentecostais brasileiras não se constituem exceções no uso da
política para conseguirem os seus objetivos institucionais” 423.
Uma última característica a ser destacada, no entanto, aponta como a participação
política pentecostal traz inovações à política brasileira e aumenta o alcance da democracia.

3.4.2.6 Integração de uma nova camada social ao jogo democrático
Em geral, os sociólogos indicam os pentecostais como os mais pobres dos pobres424,
ressaltando-se o cuidado de se analisar os momentos pós e pré-conversão: de fato, a adesão ao
pentecostalismo pode ser um fator de melhora de vida – atingindo quase o limiar de saída da
pobreza – embora não leve, em regra, à mudança de classe social425.
Não é por menos que se vem apontando que, embora a política pentecostal padeça dos
mesmos vícios da política ordinária, a mobilização dessas Igrejas significa o acesso de uma
nova camada da população às instituições democráticas, justamente a camada menos
favorecida. Assim, sujeitos sem “tradição de participação política organizada ou ligada às
elites laicas integradas ao sistema político brasileiro” 426 adentram o jogo democrático, e,
mesmo que este seja um efeito indireto da participação política pentecostal, é gerada uma
consolidação da democracia no Brasil427.
Por outro lado, os políticos evangélicos não se encontram na mesma situação da dos
fiéis, sendo, em geral, pentecostais que “cresceram na vida”, e agora se encontram em uma
condição financeira melhor do que a de seus irmãos de fé. Freston esclarece quem são os
candidatos pentecostais: “homens que se destacam na Igreja como evangelistas itinerantes,

423

CAMPOS, 2006, p. 81.
CHESTNUT, 1997, p. 17; FRESTON, 2001, p. 152-159. FERNANDES, 1994, p. 172. O autor afirma
que, embora a fé religiosa, no Brasil, não se distribua de acordo com faixas de renda, dentre os protestantes
existe o maior número de fiéis mais pobres, com menor número de anos de estudo e a maior penetração dentre os
indivíduos de cor negra e parda (neste último indicador, encontram-se empatados com as religiões afrobrasileiras).
425
CHESTNUT, 1997,p. 17-18.
426
BURITY, 2005, p. 173.
427
ORO, 2005, p. 144.
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cantores ou apresentadores da mídia, filhos e cunhados de pastores-presidentes, empresários
pentecostais que entram em acordo com seus líderes eclesiásticos” 428.
Assim,

é

possível

afirmar

que

o

pentecostalismo

realmente

aumenta

a

representatividade no Brasil, até porque os quadros eclesiásticos e as estrelas midiáticas
pentecostais possuem um passado mais próximo à realidade da maioria dos brasileiros. Esse
aumento, no entanto, deve ser encarado cum granus salis, pois, como visto a maior objetivo
da política pentecostal é a representação dos interesses das denominações. O atendimento aos
eleitores pentecostais ocorre na medida em podem ser feitas trocas clientelistas.
Do exposto no presente capítulo, pode-se perceber que a atuação política dos
pentecostais é bem mais complexa do que os modelos teóricos podem demonstrar. Desde já se
pode entrever que as críticas ao exclusivismo são, em parte, verdadeiras. A começar pelos
pressupostos da democracia deliberativa: o que as denominações buscam é a sua expansão, a
defesa de seus empresariais e de grupo. No próximo capítulo será demonstrado como o
pressuposto de amizade cívica realmente inexiste na política pentecostal.
Por outro lado, a noção de dignidade trazida pelo pentecostalismo aos seus fiéis
também é inegável. O enriquecimento da esfera pública pela presença dos religiosos e o
aumento da representatividade das camadas populares igualmente demonstram que a invasão
da política pelos pentecostais tem outros significados além do que uma ameaça à laicidade.
Mas o capítulo 4 demonstrará como as conclusões tiradas até aqui se tornam ainda
mais paradoxais e complexas: o corporativismo pentecostal em relação a questões morais
mostra que a busca pelo bem comum pode ser uma bandeira desses políticos, ao mesmo
tempo em que significa o completo desrespeito por uma minoria – os homossexuais; a ameaça
à laicidade se faz presente, seja por discursos laicos, religiosos ou públicos; a novelty
objection se enfraquece na medida em que nada há de novo em certos argumentos religiosos;
por fim, a dignidade trazida pelo pentecostalismo se bate com a negativa em reconhecer
modos de vida diversos.
Para tanto, no próximo capítulo se examinam os discursos dos congressistas
pentecostais nos anos de 2011 e 2012.

428

FRESTON, 2001, p. 275-284.
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4

RAZÕES RELIGIOSAS NA ESFERA PÚBLICA BRASILEIRA

4.1 Pesquisa das razões religiosas na esfera pública brasileira

4.1.1 Discursos pesquisados

Para aferir a aplicabilidade das proposições teóricas discutidas nos capítulos anteriores
ao caso brasileiro, escolheu-se pesquisar o grupo de congressistas pentecostais eleitos no ano
de 2010, tanto por meio de seus sites particulares quanto pela análise de seus discursos em
plenário.
A ideia de se pesquisar os discursos em plenário e os sites é fruto da hipótese de que,
embora ambos os meios contenham essencialmente a opinião dos parlamentares acerca dos
mais variados assuntos políticos, os dois não são absolutamente idênticos. Imaginou-se que,
por um lado, os discursos em plenário se destinariam especialmente aos colegas congressistas
e à imprensa, talvez possuindo uma forma mais tradicional, enquanto o conteúdo dos sites
particulares poderia ser mais voltado à base de apoio e aos eleitores, abrindo espaço para um
discurso informal. Também se aventou a possibilidade de que os congressistas pentecostais,
ao discursarem para um público que compartilhasse da mesma fé que a sua, façam maior uso
de razões religiosas.
Assim, a pesquisa nos dois espaços de discurso permite uma maior abrangência na
coleta dos tipos de argumentos utilizados pelos políticos.

4.1.2 Tema pesquisado

A pesquisa se limitou aos discursos relacionados a questões que envolvem a população
homoafetiva. Apesar da influência evangélica se espraiar por diversos assuntos morais –
aborto, eutanásia, drogas –, o foco em apenas uma delas possibilita uma análise mais profunda
do modo de atuação da bancada. A união homoafetiva, aliás, é um tema bastante feliz no que
diz respeito à quantidade de material disponível: foi um tema extremamente debatido pelos
congressistas em 2011 e 2012.
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A união homoafetiva como tema da pesquisa empírica também permite uma maior
aproximação dos argumentos puramente religiosos: diferentemente do aborto, da eutanásia ou
da descriminalização das drogas, o assunto é menos permeável a argumentos laicos. A união
homoafetiva, na verdade, é marcadamente combatida pelo discurso religioso, razão pela qual
se apresenta como perfeito campo de testes para esta pesquisa.

4.1.3 Modo de pesquisa dos discursos em plenário

Os discursos em plenário foram pesquisados por meio das notas taquigráficas
disponíveis nos sites da Câmara dos Deputados429 e do Senado Federal430. Cada um dos sites
permitia a visualização dos discursos organizados em páginas individuais para cada
congressista. As páginas individuais se iniciavam apresentando as ementas dos discursos em
plenário. Assim, era solicitada a página de ementas de um deputado ou senador, e estas eram
analisadas uma por uma. Naquelas em que fosse encontrado conteúdo relacionado à pesquisa
– debate da questão homoafetiva – era acessada a página contendo as notas taquigráficas do
discurso em si.

4.1.4 Modo de pesquisa dos sites dos deputados e senadores

Os sites pessoais foram examinados buscando as seguintes palavras-chave, todas
relacionadas à homoafetividade: kit, gay, homossexual, homoafetivo, homossexualismo, 122,
homofobia. A escolha dos termos se deu após pesquisa prévia, pela qual que se observou que,
dentre os muitos temas debatidos pelos deputados e senadores pentecostais em 2011 e 2012,
três eram mais recorrentes: a polêmica do apelidado “Kit Gay”, elaborado pelo MEC para
distribuição nas escolas públicas brasileiras; a união de pessoas do mesmo sexo, decidida pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI 4277 e na ADPF 132, e a reabertura do Projeto de Lei da
Câmara nº 122/2006, que criminaliza a homofobia.
A pesquisa nos sites dos congressistas foi realizada da seguinte forma: após a
identificação do endereço eletrônico do parlamentar, foi realizada pesquisa Google utilizando
429

BRASIL.
Câmara
dos
Deputados.
Conheça
os
Deputados.
Disponível
<http://www2.camara.gov.br/deputados/pesquisa>. Acesso em abr. 2012.
430
BRASIL. Senado Federal . Disponível: <http://www.senado.gov.br/>. Acesso em abr. 2012.
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ferramenta que permite busca no conteúdo de apenas um site específico: dentro do campo de
pesquisa do Google.com, era inserido o termo de pesquisa (e.g.: “kit”) associado à ferramenta
de pesquisa para busca dentro de apenas de um site (ferramenta [site:]). O site escolhido era o
de um dos parlamentares pentecostais (e.g.: Site da Deputada Federal Fátima Pelaes:
www.fatimapelaes.com.br). O resultado final era algo como [kit site:fatimapelaes.com.br], o
que permitia a busca da palavra “kit” apenas no site da Deputada Fátima Pelaes, e não na web
como um todo.
A busca efetuada desta forma evita uma perda enorme de tempo, que seria inevitável
caso fosse necessário pesquisar os sites pessoais página por página em busca do conteúdo
desejado. Ademais, a ferramenta de busca [site:] se mostra mais confiável, na medida em que
o conteúdo de internet, em geral, é disposto de forma não linear, dificultando a pesquisa.
Facilmente se deixaria algo passar caso a pesquisa fosse feita “manualmente”.
Dentre os parlamentares pesquisados, cinco deles não possuíam sites pessoais ou as
páginas encontravam-se indisponíveis: Zé Vieira, Zequinha Marinho, Josué Bengston,
Adilson Soares e Washington Reis. Já entre os que possuíam página na internet, treze não
apresentaram resposta aos termos de pesquisa 431. Nos discursos em plenário, apenas dezoito
deputados se pronunciaram acerca de temas relacionados à homoafetividade 432.

4.2 A Bancada Evangélica no Congresso Nacional

Antes, porém, de se adentrar os discursos pentecostais em si, é necessário apresentar a
atual bancada evangélica no Congresso Nacional, composta por nada menos do que 66
parlamentares divididos em 14 diferentes partidos: PP (dois deputados), DEM (03), PDT (04),
PMDB (07), PMN (01), PR (10), PRB (oito deputados e um senador), PSB (dois deputados),
PSC (11), PSDB (07), PT (03), PTB (03), PTC (01) e PV (03) 433. Perceba-se que a Bancada

431

Foram os deputados Cleber Verde, Delegado Francischini, Erivelton Santana, Bruna Furlan, Manato,
Mário de Oliveira, Jorge Tadeu Mudalen, Márcio Marinho, Otoniel Lima, Pastor Heleno, George Hilton,
Jhonathan de Jesus e José Olímpio.
432
Não foram encontrados discursos dos deputados Cleber Verde, Fátima Pelaes, Delegado Francischini,
Filipe Pereira, Nilton Capixaba, Erivelton Santana, Lauriete Rodrigues, Pastor Paulo Freire, Sabino Castelo
Branco, Missionário José Olímpio, Eduardo Cunha, Jhonathan de Jesus, Zé Vieira, Henrique Afonso, Bruna
Furlan, Josué Bengston, Mário de Oliveira, Dr. Adilson Soares, Jorge Tadeu Mudalen, Márcio Marinho, Otoniel
Lima, George Hilton e Washington Reis.
433
DEPARTAMENTO, 2012. MEMBROS, 2011.
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Evangélica na Câmara, contando com 65 deputados, só é menor do que a bancada do PT (77)
e do PMDB (88)434.
São, portanto, 66 deputados e senadores evangélicos, sendo 41 pentecostais, 23
protestantes históricos e dois sem denominação definida, demonstrando na prática a tendência
apontada pelos sociólogos de que são os pentecostais que dominam a política evangélica
brasileira.
Os pentecostais, por sua vez, se dividem da seguinte forma dentre os partidos e as
denominações:

DENOMINAÇÃO

CONGRESSISTAS

PARTIDOS
PMDB, PSC, PDT, PSDB,

Assembleia de Deus

20

Brasil Para Cristo

01

PV

Comunidade Shamá

01

PV

Congregação Cristã do Brasil

01

PSDB

Cristã Maranata

01

PDT

IEQ

03

PSC, PDT, PSB

Renascer em Cristo

01

PSC

DENOMINAÇÃO

PTB, PV, PRB, PR, PSB

CONGRESSISTAS

PARTIDOS

Internacional da Graça de Deus

02

PR, DEM

Universal do Reino de Deus

08

PRB

Mundial do Poder de Deus

01

PP

Nova Vida

01

PMDB

Sara Nossa Terra

01

PMDB

Fonte: DEPARTAMENTO Intersindical de Assessoria Parlamentar. Evangélicos crescem no Congresso: PSC
tem mais representantes. Brasília, 2012. Disponível em <http://www.diap.org.br/>. Acesso em: abr. 2012.

4.3 Razões religiosas na esfera pública brasileira
O presente ponto tem como finalidade analisar os discursos dos parlamentares
pentecostais na esfera pública brasileira. A intenção é saber em que medida a proposta
434

BANCADA, 2010.
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exclusivista se mostra verdadeira, ou se as críticas soam mais fortes. Ademais, há de se
entender como a atuação dos deputados e senadores fortalece ou enfraquece a liberdade
religiosa, tendo em vista seu fundamento último: a dignidade da pessoa humana.

4.3.1 Razões laicas e razões religiosas utilizadas pelos políticos pentecostais

Antes de se examinar mais profundamente os discursos pentecostais à luz do exposto
nos capítulos anteriores, é necessário enumerar quais os principais argumentos trazidos por
eles à esfera pública brasileira. A pesquisa em plenário e nos sites pessoais demonstrou que os
argumentos utilizados pelos pentecostais não são exclusivamente religiosos ou laicos, mas
sim que há uma mistura entre os dois: vai-se desde referências expressas à Bíblia até o debate
científico acerca das causa da homossexualidade. Também se percebe que alguns argumentos
possuem uma natureza mista, na medida em que se associam razões religiosas, laicas e, por
vezes, liberais. Assim, segue uma descrição dos argumentos mais significativos acerca da
homoafetividade, e nos próximos tópicos, se procede à sua análise.
Um primeiro argumento, bastante utilizado pelos pentecostais em relação aos direitos
dos homossexuais, é a igualdade. O ponto foi muito abordado em discursos relacionados ao
Projeto de Lei 122, que criminaliza a homofobia, e também durante a repercussão do
chamado kit gay. Dizem os parlamentares que qualquer tipo de discriminação e preconceito
deve ser combatido, não apenas o em relação ao homossexualismo. Como declarou o
deputado Eduardo Cunha em seu site pessoal, em relação ao Kit Gay:

E é claro que todos somos contra qualquer tipo de preconceito seja ele contra
homossexual, negros, de classe econômica... Somos contra vários tipos de
preconceitos presentes em nossa sociedade e que precisam ser combatidos. O
que não podemos aceitar é que esse debate sobre os homossexuais seja o único
sobre preconceito que existe no país. E, nas escolas, temos de combater o
preconceito de uma forma geral435.

Exatamente por isso o Senador Marcello Crivella apresentou um substitutivo PLC 122,
no qual qualquer tipo de discriminação é criminalizado, seja contra homossexuais, anões,

435

NA CONTRAMÃO da liberdade de expressão, PL 122 define homossexual como “revolucionário” e
hetero como “reacionário”, diz Eduardo Cunha. (CUNHA, 2012a). Em sentido semelhante, conferir ROBERTO
de Lucena fala sobre o preconceito contra os evangélicos. Deputado Federal Roberto de Lucena, Brasília, 10 de
dez. de 2012. Disponível em <http://www.robertodelucena.com.br>. Acesso em abr. de 2012.
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deficientes, ou, interessantemente, heterossexuais436. Perceba-se que, embora o discurso
possua um viés garantidor, a sua consequência é o esvaziamento do discurso de defesa dos
direitos dos homossexuais. Não se assegura proteção específica, mas apenas a genérica
igualdade formal perante a lei.
Nesta linha de proteção formal garantida pela lei, os parlamentares, em oposição ao
PL122, também argumentam a inutilidade da proposta, pois já existem formas jurídicas de
proteção contra a violência e o desrespeito, como a criminalização da injúria e da difamação,
sendo desnecessária uma proteção específica para os homossexuais 437.
Dentro deste viés da igualdade, há, ainda, o argumento das ditaduras das minorias438:
segundo diversos congressistas, não podem as minorias se sobrepujar às maiorias, como é o
caso do homossexualismo, que não se coaduna com a moral da maior parte das famílias
brasileiras. Eles ressaltam, então, que deve prevalecer a vontade da maioria, em uma forma de
defesa do princípio democrático em um estrito sentido majoritário. Justamente por isso os
pentecostais fazem questão de ressaltar as origens cristãs do Brasil, bem como a fé em Jesus,
professada pela maior parte da população 439.
No site do Deputado Federal Marco Feliciano, por exemplo, se aduz que os valores
“familiares, estão perdendo cada dia mais forças para a minoria que quer mudar a constituição
em prol deles mesmos”440. Já o Deputado Pastor Eurico, em discurso no plenário, afirma que
“a união estável entre homem e mulher é vista como a base natural da família por
praticamente toda a população brasileira. Em números, os que discordam disso representam
um grupo muito pequeno. Não faz sentido que essa minoria imponha seus pontos de vista ao
resto da comunidade brasileira” 441. Também o Deputado Federal Eduardo Cunha se
pronunciou no mesmo sentido:
O que não dá é para a gente ficar fazendo apologia constante de uma relação que
é minoritária, que não predomina em nossa sociedade. A relação normal de
família é constituída entre homem e mulher. Se as pessoas que têm outras

436
437
438

PLC 122, 2011.
Conferir, a título exemplificativo, CRIVELLA (2011a). FELICIANO, 2011d.
A expressão foi utilizada pelo Deputado Bispo Antônio Bulhões em seu site pessoal (BULHÕES,

2012).
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FELICIANO, 2011a.
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PASTOR EURICO. Discursos e notas taquigráficas. Brasília: Câmara dos Deputados, 15 ago. 2011.
Disponível em: <http://www.camara.gov.br>. Acesso em abr. 2012.
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orientações sexuais têm problemas em relação ao sexo, são problemas pontuais e
a sociedade brasileira, majoritariamente hetero não tem nada a ver com isso442.

Segundo alguns deputados, a própria Constituição Federal se apoia em princípios
bíblicos443, e, assim, o Estado deve se guiar pelos valores morais presentes na Bíblia 444.
Assim, fica claro o papel dos homens de Deus dentro do Congresso Nacional: os deputados
pentecostais fazem questão de ressaltar que estão ali para defender a Constituição e a
Bíblia445, não necessariamente nesta ordem de importância.
Confira-se, por exemplo, a fala do Deputado Federal Marcelo Aguiar, que justificou a
apresentação do projeto de lei nº 733/2011, que “priorizava a família e proibia o governo de
dar preferência a qualquer cidadão, de qualquer raça, religião ou orientação sexual ao destinar
verbas para campanhas e programas sociais”, pois estava agindo no cumprimento de sua
função como defensor das famílias e dos ideais cristãos446.
Também é um precioso exemplo o discurso do Deputado Ronaldo Fonseca:
O Brasil é um País em que prevalece o Estado de Direito. É óbvio que sim! Aqui
nós temos liberdade, podemos ser cristãos. Qualquer um tem a liberdade até de
ser ateu. É óbvio que no Brasil nós consagramos as liberdades individuais, os
direitos individuais, e isso tem que ser preservado, bem como a tolerância
religiosa. Mas é verdade que o Estado deve também promover a cultura do seu
povo, zelar por ela. Em uma nação chamada cristã, como o Brasil, os valores
cristãos devem pautar, sim, os nossos atos, os nossos conceitos e as nossas
atitudes.
Precisamos permanecer sob a égide de nossa Constituição e dos valores
pautados na Bíblia Sagrada e, assim, defender com veemência a nossa Nação,
para que continuemos livres, tolerantes e amantes do bem.
Permito-me apresentar estes dois exemplares: um exemplar da Bíblia e um
exemplar da Constituição Federal do Brasil. (Mostra livros.) Estes dois livros se
completam. (...).
(...)
É aqui no plenário desta Casa que devemos promover o debate, escutar, dar
ouvidos e falar também o que pensamos. Esta é a Casa do povo. Aqui se
privilegia a democracia. Então, vamos fazer o debate e chegar a uma conclusão.
Com certeza, aqui neste plenário os membros desta Casa, certamente mais de
442

VISIBILIDADE Trans não tem qualquer vínculo com a sociedade brasileira. Deputado sugere
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homens” (SANTOS, 2011).
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80% deles, privilegiam os valores cristãos, e também querem fazer o debate
desses
temas
que
ferem
a
família
brasileira.
Rejeitaremos, sem nenhuma dúvida, projetos de lei e reformas constitucionais
que firam a família, que desprezem a sua importância para a formação de uma
sociedade justa, que respeite a criança, o adolescente, o jovem, para permitir que
o homem e a mulher continuem sendo a sua base. 447.

Também o Deputado Sabino Castelo Branco, em discurso em Plenário, após afirmar o
uso da tribuna da Câmara como trincheira para a defesa do “bom senso, da moralidade, dos
bons princípios sociais e cristãos”, declara que “a Justiça julga, mas o Poder Legislativo faz as
leis. Que nós as façamos com compromisso com Deus e com a família brasileira”, concluindo
que a decisão do Supremo acerca das uniões homoafetivas fere a Constituição humana e a
divina – a Bíblia – e apelando aos Ministros que não deixem o Brasil se tornar uma
“verdadeira Sodoma”448. Já o Deputado Jefferson Campos afirma que
(...) conquanto a humanidade esteja cada vez mais decadente, é tarefa da
comunidade cristã e de todos aqueles que tomam a peito o bem da sociedade
resistir a essas tendências desagregadoras da própria sociedade e prejudiciais à
dignidade e bem-estar dos cidadãos449.

A partir desta defesa do princípio majoritário, é apenas um passo para que os
congressistas pentecostais ressaltem a competência do Legislativo para decidir sobre a união
homossexual, ao mesmo tempo em que atacam o ativismo do Supremo Tribunal Federal,
como se vê no discurso do Deputado João Campos:
Nós estamos apresentando requerimento a V.Exa. para que convoque uma
Comissão Geral aqui no plenário para discutirmos as prerrogativas deste
Parlamento em detrimento da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à
união homoafetiva, que atropelou este Parlamento, rasgou a Constituição Federal
e invadiu a nossa competência450.

O Senador Marcelo Crivella também se pronunciou sobre o assunto em discurso em
Plenário. O Senador afirma que o Congresso é o local de debate onde se temperam as
essências da nacionalidade brasileira, diferentemente do Judiciário, que não está preparado
para legislar. É em razão da multiplicidade de vozes do Congresso, na qual se incluem
evangélicos e católicos, que o casamento gay não consegue ser contemplado:
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Eu lamento muito, Sr. Presidente, que o Superior Tribunal de Justiça esteja agora
prestes a tomar uma decisão que vai contrariar os princípios pelos quais nossa
civilização foi levantada. Nós somos uma civilização cristã. São 70% de
católicos e evangélicos, que vão ser aviltados por uma decisão de 5, de 6, de 11
brasileiros que se sentem no direito de decidir por 200 milhões! E sem voto, sem
mandato, sem passar pelas ruas451.

São inúmeras as manifestações em oposição à atuação do Supremo em questões
morais. Os deputados afirmam que, se o Congresso não aprova projetos favoráveis às
minorias, é porque a população brasileira se opõe a esses projetos. Ademais, o Supremo, ao
avocar uma competência que é do Legislativo, profere decisões inconstitucionais. Desse
modo, há aqueles que até mesmo propõem a sustação dos atos do STF pelo Congresso
Nacional: além de manifesto público entregue ao Ministro Carlos Ayres Brito pela Frente
Parlamentar Evangélica452, com críticas à decisão acerca das uniões homoafetivas, de autoria
do Deputado Federal João Campos, foi apresentado o Projeto de Decreto Legislativo
224/2011, que visa sustar a decisão do Supremo na ADI 4277 e na ADPF 132, bem como
todos os atos delas decorrentes. Na justificativa do projeto se lê que o Supremo, a pretexto de
interpretar a lei, criou direitos e obrigações não previstos na Constituição, invadiu
competência do Poder Legislativo e feriu o princípio da legalidade. Assim, aplica o art. 49,
XI, da CF/88, que prevê a sustação dos atos do executivo que invadirem a competência do
Legislativo, por analogia, aos atos do Judiciário. A última atualização na tramitação do
projeto, de 07 de junho de 2011, mostrava que o texto havia sido devolvido ao autor por
versar sobre matéria evidentemente inconstitucional, nos termos do art. 137, 1º, II, b, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados 453.
A liberdade de crença, religiosa e de expressão é um argumento também muito
utilizado pelos congressistas, em especial quanto ao PL 122, que criminaliza a homofobia. O
medo é que a aprovação do projeto impeça que evangélicos em geral se posicionem de forma
contrária ao homossexualismo, como manda a Bíblia: “Não podemos ser estigmatizados como
homofóbicos. Queremos encontrar uma lei que preserve nosso direito de discordar”454.
Dentro dessa defesa da liberdade, durante a polêmica do kit gay, o ataque à apologia
ao homossexualismo e a defesa da liberdade das famílias educarem seus filhos acerca da
sexualidade foram dois discursos muito repetidos pelos parlamentares. Dizia-se que os vídeos
451
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encomendados pelo MEC, em vez de combaterem a homofobia, estavam, na verdade, fazendo
propaganda de uma opção sexual455.
Outra questão debatida no Congresso é a da homossexualidade como doença, mais
especificamente em relação à Resolução 01/1999 do Conselho Federal de Psicologia, que, em
seu art. 4º, único, dispôs que os “psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que
proponham tratamento e cura das homossexualidades”. Ou seja, impossibilitou-se o
oferecimento de tratamento psicológico àqueles que desejem mudar de sexualidade.
Os parlamentares evangélicos, em oposição ao disposto pelo Conselho, argumentam
que este deve ser um assunto discutido no Congresso Nacional, e que a Resolução 01/1999
extrapolou seus limites regulamentares. Com base nesses argumentos, o Deputado João
Campos apresentou o PDL nº 234/2011 para sustar partes da Resolução 456. No entanto,
embora ele e outros deputados se oponham ao regulamento com base na suposta invasão da
competência do Congresso, inclusive negando que se esteja em busca de uma “cura gay” ou
que se esteja afirmando que o homossexualismo é doença 457, fica claro em alguns
pronunciamentos que o que se busca é a viabilização de tratamentos para a homossexualidade
ou a deslegitimação científica de que a homossexualidade não é uma patologia. Conforme
noticiado no site do Deputado Roberto de Lucena:
Por último, o parlamentar [Deputado Roberto Lucena] registra que desde sua
designação como relator do referido Projeto Decreto Legislativo [PDC
234/2011] vem recebendo manifestações e sugestões de psicólogos de todo o
país que também questionam a interpretação dada pelo Conselho Federal de
455
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Psicologia à Resolução 01/99. O deputado Roberto de Lucena informa que
também recebe inúmeras manifestações emitidas por pessoas de todo o país que
se sentem infelizes com a orientação sexual vivenciada e que desejam buscar
ajuda na psicologia458.

Outros deputados, porém, são mais explícitos, como se vê no pronunciamento do
Deputado Pastor Marco Feliciano: “A assertiva de que homossexualismo não é doença é
polêmica, pois o médico psiquiatra Dr. Marcelo Caixeta afirma que quem pode determinar se
é doença ou não, não é o Conselho de Psicologia, e sim o médico (...)”459. O Deputado Filipe
Pereira, por sua vez, afirmou que "o Kit Gay é um estímulo ao homossexualismo e à
promiscuidade (...). Para ele, o MEC está contribuindo, com o dinheiro público, para o
fortalecimento de um homossexualismo patológico (neurose gay) e fundamentalista no
Brasil" 460. Por fim, há de se transcrever mais um trecho do discurso do Deputado Marco
Feliciano, para quem a relação homossexual é algo não natural, impossível de dar frutos e que
pode causar mais problemas no judiciário, “pois é sabido por estudos isentos [sic] de cunho
cientifico que a união homossexual, salvo raras exceções, são efêmeras, causando com isso,
confusão na mente dos adolescentes que, através da mídia, terão contato com esse tipo de
união, tornando-se banal”461.
Há também o argumento muitíssimo utilizado de ataque à família brasileira. Por vezes
a referência à família aparece sem nenhuma explicação lógica do por que proteger a família
em detrimento dos direitos fundamentais, exatamente qual a sua conformação ou seus valores,
ou por que o homossexualismo ofenderia essa estrutura462. Em outras falas, fica claro que a
família é constituída por homem, mulher e filhos, e que a estrutura familiar é necessária para a
continuidade da espécie humana 463 – o que se torna inviável para um casal homossexual – e é
essencial para a correta formação do ser humano. A família, segundo os deputados
pentecostais, é a base da formação social e núcleo no qual as crianças se desenvolvem. No
dizer do Deputado Federal Pastor Eurico, a “família, como formação social, é garantida pela
Constituição não por ser portadora de um direito superior ou supraindividual, mas por ser o
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local ou instituição em que se forma a pessoa humana” 464. E no discurso proferido em
plenário pelo Deputado Zequinha Marinho:
É um grande engano pensar que a existência de um direito conferido apenas a
alguns se assente em discriminação ou marginalização, especialmente quando há
uma razão histórica bem específica, a de que a proteção à família (do direito
posto) exige a presença de três elementos: sexo, casamento (ou união estável de
heterossexuais, art. 226 da Constituição) e reprodução. Nesse ponto, é cristalina
a diferença: não se pode presumir que da relação homossexual haja reprodução e
criação de filhos. Apenas na união heterossexual pode-se presumir o ânimo e a
dedicação à formação e à proteção da criança, do adolescente e do jovem até a
sua independência, fazendo com que o próprio Estado seja fortalecido,
desenvolvido e perpetuado465.

Em outros momentos, porém, os argumentos laicos são abandonados e fica clara a
visão de mundo pentecostal acerca do caráter divino da família, composta por pai, mãe e
filhos – uma formação que reproduz a própria Santíssima Trindade (Pai, Filho e Espírito
Santo)466, desde Adão e Eva. A família, composta pelos complementares feminino e
masculino, foi produzida e determinada por Deus467, ainda no início do mundo, quando
retirou a costela de Adão para lhe criar uma companheira. A união fora do divinamente
ordenado, portanto, é abominável, pecaminosa e ofensiva aos princípios cristãos. E sendo o
Brasil um país cristão, ou de maioria cristã, não pode o Estado compactuar com esse tipo de
comportamento.
É importante ressaltar que muitos dos deputados e senadores pentecostais qualificam o
movimento gay como uma força a ser contida, o que é feito pelo Congresso. Como noticiado
no site do parlamentar Eduardo Cunha, o Deputado “é um dos parlamentares mais
empenhados em barrar o avanço do ativismo homossexual no Congresso, considerado um dos
últimos diques de contenção ao movimento gay”468. Exatamente por isso os ativistas gays
estariam procurando o Judiciário para verem seus pleitos serem atendidos. Como noticiado no
site do mesmo Deputado:
O deputado Eduardo Cunha criticou nesta quarta-feira (12) o uso pelo
movimento gay do Poder Judiciário a fim de obter vitórias em favor das causas
dos homossexuais. Segundo o deputado, as entidades em defesa dos
homossexuais estão conquistando na Justiça o que não conseguem mudar no
Congresso Nacional. Para ele, casos como o da união civil entre pessoas do
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mesmo sexo podem avançar no Supremo Tribunal Federal já que o assunto na
Câmara não encontra respaldo469.

Tudo isso expõe o posicionamento antagônico dos pentecostais em relação ao
movimento gay, em um relacionamento político ao melhor estilo nós versus eles. Alguns
deputados chegam a apontar um caráter conspiratório no movimento gay. No dizer mais
exaltado de um deles, Marco Feliciano, trata-se “de uma CONSPIRAÇÃO! Sim, senhoras e
senhores! Uma conspiração contra o certo, contra a família, contra a continuidade da
existência humana”! 470 E em outra notícia veiculada em seu site:

(...) uma militância que vem crescendo assustadoramente nesse nosso país, a qual
me refiro aqui sem medo e intitulo DITADURA GAY, que tem, sem sombra de
duvida o apoio de uma esquerda petista, que traduz seus pensamentos em ações
em forma de uma palavra que amam verbalizar, PROGRESSISTA (...).
(...) Na classe média brasileira surge um grupo. Pequeno, mas extremamente
organizado, disciplinado e muito, muito bem representado, na mídia, na
imprensa e goza de favores governamentais.
Tal grupo que representa uma minoria, não destas que sofrem de verdade, mas
que sob uma camuflagem de perseguição, tenta e consegue impor seu modo de
vida promíscuo, seus pensamentos antifamilia-e-antibons-costumes.
Que se faz valer por ter na mídia que deveria ser imparcial, mas, nesses assuntos
assumem uma militância descomunal, e que, num futuro próximo, se algo não
for feito imediatamente, arrepender-se-ão ao verem a desgraça que provocaram
numa sociedade que vive em função do que pensam e de como agem classes
artísticas e midiáticas471.

A oposição entre o “povo de Deus” e os homossexuais fica muito clara em diversas
falas dos deputados e senadores, que afirmam estar no Congresso Nacional para derrotar
todos os projetos que atentem contra os princípios cristãos:
É muito importante para um cristão ser firme frente às ideias e argumentos que
contradizem e afrontam a sua fé. Silas Câmara é combatente e intransigente em
defesa dos princípios que sempre nortearam sua vida e, além disso, coloca-se
definitivamente contra qualquer tentativa que venha macular ou prejudicar o
povo de Deus, pois, antes de ser um parlamentar, ele é um homem de Deus e não
se esquece disso: antes ele usa o seu papel político na câmara para tentar evitar
que leis constrangedoras – ou mesmo abomináveis diante dos olhos de Deus –
sejam aprovadas no Congresso472.
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O Deputado Marco Feliciano, por sua vez, diante da derrota do Kit Gay pelos
congressistas cristãos, afirmou que “o posicionamento dos parlamentares foram (sic) de fiéis
súditos de Cristo”473. Em outra notícia de seu site, o Deputado opina no sentido de que o
número de políticos evangélicos deve ser o maior possível, para que os princípios cristãos não
sejam ignorados no Estado brasileiro. O Deputado inclusive afirma que, por mais “fraco” que
seja um político cristão, este será melhor do que os “fortes parlamentares ateus-feiticeirossodomitas”474.
A falta de disposição para o debate ou para a realização de qualquer exercício de
alteridade é patente em alguns momentos. O Deputado Marcelo Aguiar, por exemplo,
afirmou, sobre o PLC 122, que “enquanto existir a voz profética no Brasil e homens que não
têm medo de falar do amor de Deus este projeto está derrotado”475. Também o Deputado
Filipe Pereira, na Marcha para Jesus, no Rio de Janeiro em junho de 2011, declarou que
(...) ‘a peleja é tremenda, torna-se renhida’ contra as forças que querem detonar a
família e a Igreja no Brasil, a exemplo do PLC 122/2006, que prevê a união gay,
o esfacelamento da família e a pretensão de colocar uma mordaça na Igreja. Vale
lembrar que a Igreja, além da proteção constitucional, é defendida pelo próprio
Senhor Jesus. Ele mesmo declarou que ‘as portas do inferno não prevalecerão
contra a sua igreja’ (Mt 16.18)476 .

O Deputado Jefferson Campos, por sua vez, transcrevendo discurso em plenário em
seu site pessoal, afirma:
(...) as chamadas uniões homoafetivas têm adquirido na sociedade, nestes
últimos anos, um especial e deletério relevo. Certas iniciativas insistem no seu
reconhecimento institucional, na equiparação com as famílias nascidas do
compromisso matrimonial e, inclusive, na possibilidade da adoção de crianças477.

No mesmo pronunciamento, o Deputado afirma que “é tarefa da comunidade cristã e
de todos aqueles que tomam a peito o bem da sociedade resistir a essas tendências
desagregadoras da própria sociedade e prejudiciais à dignidade e bem-estar dos cidadãos”478.
Essa falta de disposição para o diálogo ficou bem clara no episódio do Kit Gay, em
que os parlamentares evangélicos, alinhados aos católicos, tomaram uma série de medidas
políticas para forçar o Poder Executivo a abrir mão do projeto pedagógico: desde o bloqueio
da tramitação do Código Florestal, passando por ameaças de pedidos de esclarecimento ao
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Ministro Palloci, à época envolvido em um escândalo de corrupção, chegando até a total
obstrução da atividade legislativa:
Sra. Presidente (...), nós comunicamos ontem uma posição que nós tomamos: a
de obstruir os trabalhos até que o Governo, através do Ministério da Educação,
tome a atitude de recolher todo aquele material a que fizemos referência ontem,
os vídeos e as cartilhas (...).
Se, nessa reunião, a decisão não for tomada, nós haveremos de obstruir todas as
votações – é só para conhecimento da Casa –, em defesa da família brasileira479.

Outro exemplo é encontrado no site do Deputado Filipe Pereira, onde se lê sobre a
reunião da Frente Parlamentar Evangélica para apoiar protesto contra o simples
desarquivamento do PL122, feito pela Senadora Marta Suplicy480-481.
Vistos os principais argumentos utilizados pelos congressistas pentecostais, é tempo
de analisá-los à luz do exposto nos capítulos anteriores.

4.3.2 Dificuldade inicial: diferenciar razões públicas, laicas e religiosas

Uma observação a ser feita inicialmente é justamente acerca da dificuldade de
classificar os argumentos analisados em públicos, laicos ou religiosos, de perceber se estão
sendo utilizados de forma retórica ou racional e se atendem ao critério de reciprocidade.
A integridade ou preservação da “família brasileira”, como visto, é um argumento
muito utilizado pelos pentecostais na oposição aos direitos dos homossexuais. O termo é por
vezes utilizado de forma solta, sem que se defina exatamente o que seja essa família
brasileira ou seus valores482. Em outras ocasiões, há referência à reprodução humana como
sua essência. Na maior parte dos casos, no entanto, existe uma afirmação explicita de que essa
família é a família aos moldes cristãos. Por fim, há discursos em que se argumenta que a
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moral cristã é base formadora da população brasileira, que não pode ser deixada de lado em
prol de uma minoria.
Quando um deputado ou senador faz menção à família brasileira, sem explicitar o
fundamento religioso desta, está ele se utilizando de uma razão laica? Esta razão, por sua vez,
é pública? Bem, aqui se volta à dificuldade inicial da proposta exclusivista que é definir
adequadamente o que seria razão pública. Na definição rawlsiana, razões públicas são aquelas
que todos os cidadãos, entendidos como livres e iguais, razoavelmente aceitariam. A definição
afasta aquelas razões que façam sentido apenas para determinada doutrina abrangente – seja
ela laica ou religiosa. Ou seja, esta definição populista das razões públicas exige razões que
sejam consenso na sociedade – diante do tamanho da polêmica acerca dos relacionamentos e
do habitual dissenso na sociedade contemporânea, esta seria uma hipótese descartada. A
definição do que seja razoável para todos se afasta da real complexidade das sociedades
atuais.
Outro problema é o excesso de confiança no aparato racional humano, na
possibilidade de cada um de se colocar no lugar do outro e imaginar quais seriam as escolhas
deste outro. A falha desse raciocínio hipotético fica bem demonstrada no discurso em plenário
do Pastor Eurico, além de demonstrar cabalmente como razoabilidade e bom senso são termos
pouco esclarecedores acerca do que seja uma razão pública:
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não existem malabarismos intelectuais
nem contorcionismos lógicos que possam justificar o injustificável. Qualquer
pessoa de bom senso percebe a atração natural que existe entre homens e
mulheres e sabe que é a união desses dois opostos complementares que torna
possível a fundação de uma família emocionalmente estável e espiritualmente
integrada483.

É de se indagar se este é um argumento que atende ao critério de reciprocidade de
John Rawls. Afinal, o Deputado julga que qualquer pessoa de bom-senso, entenderia que a
família é formada por homem e mulher. Por outro lado, o (suposto) consenso social é um
argumento utilizado pelos pentecostais em demasia: expressões como os valores morais da
sociedade ou a defesa da família brasileira são amplamente utilizadas para se demonstrar que
os direitos dos homossexuais são defendidos apenas por uma minoria, que não pode se
sobrepor à grande maioria da população.
Percebe-se, então, como o excerto acima é um exemplo prático do acerto das críticas
ao excesso de confiança no aparato racional humano. O trecho mostra bem como aquele que
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argumenta – ou pelo menos o Deputado em questão – é um ser inserido, que tem dificuldades
em se apartar de sua visão religiosa: as suas pré-concepções são confundidas com o bomsenso comunitário. Como referido no capítulo 2, diante do atual fato do pluralismo é
impossível afirmar que existam argumentos acessíveis a todos, impossibilidade que se ressalta
ao se indagar quem irá determinar o que constitui acessibilidade. A sugestão de Paul
Weithman, de que conviver com diversos estilos de vida e de discurso é simplesmente uma
consequência do pluralismo que se deve aceitar, resolve bem a questão.
Em segundo lugar, o discurso, por vezes, não atende os pressupostos rawlsianos de
reciprocidade, na medida em que não constitui um discurso racional, em que causas e
consequências são apresentadas – a expressão família é utilizada de maneira solta, sem que se
explique seria essa família, qual sua conformação, e por que protegê-la é mais importante do
que garantir liberdades individuais. Fica claro, portanto, que por diversas vezes a proteção da
família é um argumento utilizado de forma retórica, que oculta as razões cristãs dos
posicionamentos políticos.
Outras vezes, ainda, o discurso é feito de forma mais elaborada, e se atribui à
possibilidade de reprodução e perpetuação da espécie humana a “substância” da família, o que
logicamente exclui os casais gays.
Percebe-se que o mesmo argumento pode ser utilizado de formas diferentes, muitas
vezes dentro do mesmo discurso: de maneira retórica, racional ou religiosa, dificultando a
aferição de sua aceitabilidade na esfera pública 484.

4.3.3 Democracia como amizade cívica e espaço de afirmação de identidades

Uma segunda dificuldade de aplicação da teoria exclusivista ao caso brasileiro é o seu
pressuposto de democracia como amizade cívica. Como visto no capítulo dois, o modelo
democrático no qual se desenvolve a tese exclusivista é mais aproximado de um foro de
debates, onde os participantes deliberam de maneira racional e disposta a abertura e mudança
de posições, tudo em busca do bem comum. Este modelo se afasta de uma democracia de
mercado, na qual os agentes atuam em prol de seus interesses egoísticos.
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O sistema político brasileiro, porém, está bem distante do ideal acadêmico da
democracia deliberativa e é quase perfeitamente inserido em um modelo de agregação de
interesses. Aqui, Schumpter demonstra ter mais razão do que Rawls ou Habermas. A oposição
ferrenha e praticamente sem diálogo entre os pentecostais e o movimento gay põe por terra o
pressuposto de todo o discurso exclusivista, que é o de um modelo democrático baseado na
tentativa de entendimento e de alcance do bem comum, um modelo de amizade cívica.
O afastamento da política pentecostal de um modelo de democracia deliberativa foi
claramente explicitado no capítulo anterior, que apontou como a inserção das igrejas
pentecostais na política se deu como forma de delimitação de fronteiras religiosas e luta por
espaços sociais. Mais do que a defesa dos interesses dos fiéis – ou de uma camada da
população que carece de representação política – foi o interesse das instituições que levou à
candidatura de pastores e cantores Gospel: a busca por concessões de rádio e TV, por recursos
públicos para entidades assistenciais, a demarcação de fronteiras frente à Igreja Católica e
mesmo frente a outras igrejas evangélicas.
É uma atuação, portanto, que se assemelha muito mais à de novos atores em um
mercado competitivo, que agem em prol de um interesse privado. Assim, neste ambiente de
competição para obtenção de bens sociais, barganha é um termo muito mais lógico do que
diálogo.
Mas, além da representação política baseada na agregação de interesses, outros fatores
explicam por que existe pouca disposição dos pentecostais para o debate. Um deles tem a ver
justamente com o que C. Eberle denominou fiel integral: aquele que considera sua
religiosidade como a coisa mais importante (overrinding) e a estende para todos os campos de
sua vida (totalizing), dificultando a separação entre as esferas privada e pública para este tipo
de personalidade. Como visto no capítulo 3, o pentecostalismo é marcado por uma
interpretação mágica da vida, de modo que Deus e os demônios se fazem presentes em todas
as benesses ou desgraças que acontecem a um fiel. A espiritualidade está presente todo o
tempo, e assim também deve ser a identidade pentecostal. Não por menos há jogadores de
futebol “de Cristo”, artistas “de Cristo” e políticos “de Cristo”. Destarte, a identidade
pentecostal ultrapassa a privacidade do lar e adentra a esfera pública e o Congresso brasileiro.
Esta identidade é acompanhada pelo conjunto ideológico pentecostal, que abarca dogmas
imponderáveis e inegociáveis, como é o caso da união homossexual. Não surpreende,
portanto, a pouca disposição para o diálogo ou a negociação. Os dogmas religiosos,
imponderáveis na vida privada, transferem-se para a vida pública, apresentando-se, ali
também, como imponderáveis.
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A possibilidade do diálogo é ainda mais diminuída no caso pentecostal, em razão da
sua visão do mundo terreno como lugar de embate de forças superiores e ocultas. A política
deixa de ser mera discussão de interesses terrenos e adquire o status de luta contra o
submundo e reforço da tropa celestial. Isto é, também a política é o deserto onde Jesus é
tentado pelo Diabo, ou o corpo invadido por Legião. Cabe aos pentecostais, portanto, garantir
a santidade das instituições democráticas, seja resistindo às tentações da corrupção, seja
exorcizando o espaço público de propostas atentatórias aos princípios cristãos.
A oposição à união homossexual, ao kit gay, ao Conselho de Psicologia faz parte,
portanto, do modo de ser pentecostal, que não tem sua personalidade dividida entre esfera
pública e privada, que não abre mão do combate ao Diabo nem mesmo no Congresso e que
faz questão de explicitar sua identidade em plenário.
A crítica habermasiana da personalidade dividida, portanto, faz todo o sentido no
contexto brasileiro. Os pentecostais desejam e precisam viver de modo integral a sua fé, e,
portanto, é impossível dividir a identidade em pública e privada. Habermas afirma que é
onerar por demais os cidadãos religiosos exigir deles que dividam sua personalidade em duas,
uma para esfera pública, outra para privada, até porque muitas vezes estes cidadãos ou não
possuem os meios para elaborar seus argumentos religiosos em outros termos ou
simplesmente não querem fazê-lo. É importante observar que não se trata, aqui, de uma falta
de capacidade para buscar razões laicas. De fato, como observado, os deputados e senadores
fazem uso de razões laicas, aptas a substituir por completo as religiosas. O melhor exemplo
talvez seja o argumento da função da família heterossexual na reprodução humana, que possui
autonomia total em relação à religião: não é, de forma alguma, necessário que se apele para a
santidade da união entre homem e mulher nem a nenhum versículo bíblico. Isto é, há a
capacidade para se utilizarem outras razões que não as fundadas exclusivamente na Bíblia. O
que não existe é a vontade de se fazer exclusivamente isso. Como explica Habermas, há uma
vontade de permanecer pentecostal mesmo na esfera pública, de explicitar que as razões para
determinado posicionamento parlamentar são religiosas.
Este desejo de afirmar publicamente as convicções religiosas possui um caráter de
autoafirmação da identidade pentecostal – mais uma vez, uma tomada de posição, um
entrincheiramento

das

instituições

sectárias,

mas

também

uma

necessidade

de

reconhecimento. Importante lembrar que, embora a participação política pentecostal
reproduza diversas mazelas antigas na democracia brasileira, a sua inserção social tem
relevantes consequências para a autoestima de pessoas marginalizadas e também para a
introdução à participação política. As igrejas pentecostais são muitas vezes o local onde
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analfabetos, pobres, marginalizados da sociedade, encontram não apenas acolhimento, mas
reconhecimento. É possível que o uso de razões religiosas na esfera pública, divulgada por
meio de rádio, TV e internet, reproduza a sensação de valorização, na medida em que o fiel se
vê representado, ou, pelo menos, vê sua visão de mundo representada nas mais altas instâncias
políticas do Brasil. É aquele cidadão, antes segregado e deixado à margem da sociedade, que
se vê chegando até às esferas máximas de poder no país – não será agora a hora de deixar a
própria identidade de lado. Isso faz ainda mais sentido se a autoafirmação for pensada não
como um louvor à fé cristã, mas sim como um fortalecimento de uma denominação
pentecostal específica.
Por fim, dentro da visão de mundo pentecostal, não há por que esconder que os
ensinamentos de Jesus estão sendo postos em prática por ordem dele, e não por alguma outra
razão.
Fica claro, portanto, que embora a fé seja uma escolha privada. A escolha religiosa
possui tamanha importância na existência de um indivíduo, que, embora ele possa fazer uso
de razões públicas, o seu pertencimento identitário exige que a religião seja estendida até o
plenário e seja utilizada expressamente como argumento político.

4.3.4 Enriquecimento do espaço público pelas razões religiosas, desafio ao status quo

A novidade trazida pelas religiões à esfera pública foi outra objeção (novelty
objection) à teoria exclusivista, tratada no Capítulo 2 – novidade tanto de argumentos quanto
de atores e forças sociais presentes na esfera pública. Essa objeção, no entanto, há de ser
aplicada cum granus salis ao caso pentecostal brasileiro.
Antes, no entanto, é necessário fazer uma observação preliminar. Como apontado por
Waldron, um diálogo prescinde de uma moldura absolutamente forte para que seja
estabelecido entendimento. No caso dos parlamentares brasileiros, a moldura comum de
sentido entre os interlocutores religiosos e não religiosos está presente e forte, até mesmo
porque a cultura de fundo brasileira é cristã. Assim, os termos e argumentos utilizados pelos
pentecostais são relativamente conhecidos do cidadão em geral, não havendo que se falar de
total ou parcial incompreensão dos argumentos utilizados. Esta é a mesma conclusão de Paul
Weithman acerca do discurso religioso nos EUA: a convivência com a cultura de fundo cristã
é tão arraigada que há uma linguagem comum que possibilita o diálogo.
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Essa moldura comum leva justamente ao ponto da novelty objection. Essa
familiaridade do cidadão em geral com os argumentos cristãos põe em xeque a novidade dos
argumentos trazidos pelos pentecostais à esfera pública. De fato, há de se pensar em que
medida os argumentos trazidos por estes parlamentares são, em vez de algo novo, velhos
argumentos tradicionais, que, em vez de acrescentar ao debate, apenas o fazem emperrar. O
discurso pentecostal acerca do movimento gay não traz nenhuma inovação no cenário de
ideias brasileiro acerca do assunto, pelo contrário: não só repisam velhos conceitos, como
também impedem a aceitação de novas razões, como as derivadas de estudos científicos.
Por outro lado, também a novidade de atores na cena política deve ser analisada
criticamente no caso do pentecostalismo. Os autores inclusivistas destacam bastante a força
das religiões para combater as injustiças. É a religião que muitas vezes desafia o status quo,
seja ele discursivo ou social. Gandhi e Martin Luther King demonstraram que a aquisição de
direitos pode ser alcançada por meio da inquietação social provocada pela religião. De fato, a
falta de reconhecimento, a pecha velada de ilegítimos que se dava aos pentecostais foi uma
das causas de sua entrada na política. Como citado no capítulo 3, a questão não era
simplesmente existir, mas sim participar e se introduzir na sociedade com status igual ao dos
católicos. De certa forma, esta invasão da esfera pública por argumentos religiosos se deve,
antes de tudo, ao desrespeito da liberdade religiosa de uma forma profunda, ou seja, apenas
permitindo a existência de diversas crenças, mas as tratando de forma desigual, sem
reconhecer o valor intrínseco de cada uma.
Mas a atuação política pentecostal parece mais reproduzir as mazelas da democracia
brasileira do que efetivamente aumentar a representatividade de populações marginalizadas. O
terceiro capítulo deixou claro como o modo de fazer política pentecostal é clientelista e
autoritário, por vezes corrupto. Realmente, os políticos pentecostais trouxeram ao Congresso
uma nova faixa da população, renovaram os agentes envolvidos na feitura das leis, ou seja,
oxigenaram, de certa forma, o processo político. Isso, no entanto, não significa efetivamente
um desafio ao status quo, nem uma revolução democrática, na medida em que a política
pentecostal reproduz velhas estruturas corrompidas.
Ademais, como mencionado anteriormente, a ânsia de participação política pentecostal
se deu em razão da existência de interlocutores e intermediários no poder público, mais para
demarcar e expandir fronteiras sectárias do que para propriamente representar os interesses
dos fiéis. A atividade religiosa enquadrada em moldes empresariais leva ao desbravamento da
arena política e ao uso da máquina pública na concretização dos interesses expansionistas de
cada denominação.
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Impossível ignorar, porém, que essa invasão da esfera política foi uma reação à
tradicional dominação católica do cenário. Como ressaltado no capítulo 3, embora o Brasil
seja, há muito tempo, um país laico, a presença católica em todas as instâncias é explícita,
sendo natural que outras denominações queiram também conquistar espaço e obter
reconhecimento social do seu valor. É interessante perceber em que medida a invasão
pentecostal da política ocorreu porque estava já se encontrava sob influência de outra
denominação religiosa. Assim, muito embora tenham sido apontados acima diversos poréns à
aplicação da novelty objection ao caso brasileiro, o fato é que os pentecostais trouxeram ao
espaço público uma voz de oposição à religião majoritária. Se isso fortalece ou não o Estado
laico brasileiro, no entanto, é uma complexa questão a ser tratada no próximo tópico.
Por fim, há de se ressaltar o papel das igrejas pentecostais na politização de uma
parcela marginalizada da população brasileira. Como dito por Paul Weithman, de que as
igrejas muitas vezes servem de espaço de aprendizagem acerca do que é ser cidadão. No
Brasil, é verdadeiro que o pentecostalismo é capaz de fazer os mais pobres dentre os pobres se
autovalorizarem. Mas também é certo que o tipo de política pentecostal, embora possa
politizar os fiéis, não necessariamente os conscientiza. O clientelismo com legitimação ética
dos pentecostais corrói as possibilidades de fortalecimento da sociedade civil.

4.3.5 Ligação necessária entre liberalismo e razões públicas

Outro problema, aventado no capítulo 2, em relação à tese exclusivista, é o da real
necessidade de se utilizarem razões públicas para que o sistema democrático liberal esteja
garantido. No dizer de Eberle, se o conteúdo de um argumento demonstra o respeito de um
cidadão para com os demais, entendendo-os como livres e iguais, é realmente imprescindível
que a sua forma seja a de uma razão pública?
Embora Eberle tenha formulado sua pergunta de modo a evidenciar a possibilidade de
razões religiosas demonstrarem respeito pela liberdade igual de todos, o raciocínio inverso
também é possível e joga luz ao caso brasileiro. Qual a validade, portanto, de um argumento
laico que não respeita a dignidade igual? E qual a validade de um argumento liberal, mas que
escamoteia o desprezo por outros cidadãos e a indisposição ao diálogo?
Como visto nos discursos dos congressistas pentecostais, o uso de razões laicas,
religiosas e liberais se mistura, circulando os seus argumentos entre as três possibilidades. A
questão é que parece ser indiferente qual tipo de razão é utilizada, pois, sendo o discurso
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liberal ou não, a forma como os pentecostais encaram os pleitos homossexuais é sempre a
mesma: negativa de qualquer possibilidade de diálogo que leve ao reconhecimento desta
minoria.
Isso leva à discussão inicial deste trabalho, acerca do fundamento último da liberdade
religiosa, a dignidade da pessoa humana. Todo homem possui um valor próprio, um sopro
dentro de si que o faz humano, igual aos demais, tão digno de respeito e liberdade quanto os
demais. Cada homem é livre e capaz de decidir seu próprio destino, sua razão de ser e de
existir e sua forma de se relacionar com o mundo.
Não por menos, como dito ainda na civilização romana, um Estado deve ser
construído com base em conceitos éticos, não em identidades sociais. Um Estado que respeite
a liberdade igual de todos é aquele que permite o máximo de liberdade a cada indivíduo,
liberdade para que cada projeto de vida seja realizado – mesmo que fora dos padrões gerais da
sociedade. É necessário, em primeiro lugar, reconhecer esta dimensão ontológica do homem,
a sua capacidade de decidir por si mesmo quais os fins últimos da usa existência e, portanto,
qual o modo de vida que deseja seguir.
Mas isso não significa que basta um dever negativo do Estado, de abstenção em
relação às escolhas dos indivíduos. Afinal, a dignidade também é reconhecimento, na medida
em que o homem só se conhece através do olhar alheio. Consequentemente, sua noção de
valor próprio também depende do apreço ou discriminação da sociedade. Quando o próprio
Estado, embora não criminalize ou proíba um estilo de vida, deixa de reconhecer este como
legítimo, nada fazendo para facilitar institucionalmente certas opções, ou as enquadre como
de segunda classe, a dignidade é desrespeitada, e as identidades sociais são postas acima dos
indivíduos.
Como dito no capítulo 1, a dignidade em suas três dimensões – ontológica,
comunicativa e histórico-cultural – é um dos fundamentos últimos do Estado Democrático de
Direito, e por isso serve como princípio interpretativo do sistema jurídico. A oposição
pentecostal aos direitos dos homossexuais consegue ferir a dignidade da pessoa humana em
suas três dimensões, seja porque não admite a escolha de um estilo de vida, seja porque não
reconhece o valor do outro em suas escolhas, seja porque se recusa a oferecer qualquer
mecanismo institucional de proteção a este grupo.
Em diversas falas, sejam elas religiosas, laicas ou liberais, percebe-se que a identidade
social é posta acima do valor humano. Os discursos analisados demonstram a dificuldade dos
pentecostais de se abrirem ao diálogo para o reconhecimento de um modo de vida diferente –
o homoafetivo –, seja isso feito em termos laicos ou religiosos. Quando os congressistas citam

133

o Gênesis; quando atacam o ativismo judicial; quando afirmam que Deus criou o homem e a
mulher, refletindo a Santíssima Trindade; quando defendem a igualdade formal; quando
teorizam sobre o fim último do casamento – a reprodução humana –, ou sobre o que causa a
homossexualidade, todos esses argumentos, independentemente de sua forma, possuem os
mesmos pressupostos, que são a indisposição para o diálogo e o não reconhecimento das
relações homoafetivas.
Alguns exemplos demonstram isso bem.
O primeiro deles é um dos argumentos mais utilizados pelos pentecostais: por ser o
Brasil um país de maioria cristã, a vontade desta deve prevalecer. Ora, essa é a fala típica de
um Estado no qual se permite a existência de modos de vida minoritários, mas que são
enquadrados como sendo de segunda classe. É pregada, portanto, uma volta ao Estado de
condescendência, referido no capítulo 1. Um modelo de Estado que, como já dito, não atende
às necessidades de seres humanos livres e iguais.
Da mesma forma, quando os congressistas fazem uso do argumento da reprodução
humana como objetivo da unidade familiar, deixam de lado a visão do homem como fim em
si mesmo. A família e seus componentes são, nesta visão, um meio de perpetuação do Estado,
da sociedade, da espécie, não uma forma social do homem realizar seus sonhos e objetivos. A
fórmula alemã do homem-objeto demonstra claramente como tais argumentos ferem a
dignidade: o homem que só pode constituir família em prol do Estado é um objeto, e não um
fim em si mesmo.
É interessante perceber que o Deputado Jefferson Campos chega a falar em dignidade
do homem485, em uma alusão que só pode significar dignidade como heteronomia, ou seja,
adequação aos padrões sociais vigentes. Esse, aliás, é um excelente exemplo de como a
dignidade como heteronomia pode justificar a imposição de qualquer tipo de comportamento
social sob alegação de proteção da dignidade.
Mesmo que vários congressistas falem em igualdade, e que até mesmo o Senador
Marcelo Crivella tenha proposto um substitutivo ao PL 122, o que sempre se tenta é a diluição
da proteção dos homossexuais na proteção de qualquer outro público. Decerto, todas as
discriminações devem ser combatidas, mas esse não é exatamente o ponto. A questão é não
reconhecer especificamente a homofobia, e, consequentemente, não reconhecer o modo de
vida homossexual. O substitutivo apresentado pelo Senador tem por objetivo não proteger,
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mas sim esvaziar a proteção oferecida aos homossexuais. Aqui, fere-se a dignidade em suas
dimensões comunicativa e histórico cultural, negando aos homossexuais reconhecimento e
proteção.
Outro exemplo é os dos argumentos liberais de defesa das prerrogativas do Poder
Legislativo e contrários à crescente judiciocracia. São razões que não atacam o cerne da
questão – a legitimidade estatal a ser conferida às relações homoafetivas – e que
simplesmente se valem de questões instrumentais para entrincheirar posicionamentos. Essas
razões são, além de laicas, públicas, sem dúvida alguma, na medida em que qualquer cidadão
as pode razoavelmente aceitar. De qualquer forma, qual a sua validade, quais os seus efeitos
para a democracia e a dignidade humana se, embora sejam públicas, representam um
fechamento ao diálogo, ao reconhecimento do outro e a defesa, sem possibilidade de diálogo
ou de abertura de posições ideológicas? Mais uma vez se fere a dignidade da pessoa humana
em sua dimensão comunicativa. Isso, aliás, é o que ocorre em toda atuação pentecostal
relativa aos homossexuais: recusa de reconhecimento e valorização.
Da mesma forma, o argumento de que o Conselho Federal de Psicologia extrapolou o
seu poder regulamentar é puramente instrumental, mas significa, na verdade, um fechamento
ao diálogo. É um argumento razoável, que todos poderiam aceitar. Ele esconde, porém, a
indisposição para o diálogo e o reconhecimento.
Assim, relembrando-se dos exemplos citados por C. Eberle e Micah Lott, quanto à
ausência de ligação necessária entre liberalismo e razões públicas, é possível chegar à
conclusão de que é indiferente a forma de argumento que se utiliza, importando apenas a
disposição para o reconhecimento. De fato, Lott e Eberle fazem uso de exemplos do tipo
contrário: demonstram como um argumento religioso pode ter raízes liberais, enquanto aqui
se demonstra como um argumento com formato liberal pode, ainda assim, desconsiderar
outros cidadãos como livres iguais. Fica claro, portanto, que o respeito à autonomia alheia
independe da forma de argumento utilizada. Laico ou religioso, público ou privado, o que
importa mesmo é que todas as partes estejam dispostas a reconhecer o estilo de vida que lhes
é estranho como um estilo de vida válido e a ser protegido pelo Estado. A forma de que se
revestem as razões utilizadas na esfera pública de longe chega a ser tão importante quanto o
respeito mútuo que se devem os cidadãos reciprocamente, cidadãos que se reconhecem como
livres e iguais, e capazes de decidir, cada um por si só, qual o projeto de vida que lhe satisfaz
como ser humano.
A tradução pela simples proibição de se utilizarem razões religiosas não é o suficiente
para trazer respeito ao debate público. Mesmo que a tradução seja sincera, que os
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congressistas realmente acreditem naquilo que dizem, a questão é muito mais demonstrar
respeito pelo outro como ser autônomo, capaz de decisões, e estar aberto ao diálogo para o
reconhecimento de um meio de vida como válido do que utilizar este ou aquele formato de
razão.
Ademais, pode-se acrescentar até mesmo um argumento de praticidade, afinal, quando
uma razão que desrespeita a dignidade é exposta em termos religiosos, sua matriz não liberal
(no sentido rawlsiano) já levanta suspeitas, tornando mais fácil o controle de sua legitimidade.
De fato, para Rawls, uma razão não poderia ser considerada pública sem que
respeitasse a liberdade igual dos cidadãos. Mas daí a se proibir o uso de doutrinas abrangentes
na esfera pública é um outro passo. Como demonstrado, o uso de razões da família liberal
pode demonstrar não o respeito, mas o desprezo por um grupo, assim como o uso de razões
religiosas pode trazer a liberdade igual para pessoas antes discriminadas. O que importa
mesmo é o respeito para com todos os cidadãos, como livres e iguais, capazes de escolher e
perseguir meios de vida dos mais variados, todos legítimos e todos de primeira e única classe
perante o Estado.

136

PALAVRAS FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo investigar se a exclusividade do uso de razões
públicas nos debates democráticos é uma preposição teórica e faticamente plausível. A
primeira conclusão a que se chegou é a de que o assunto é multifacetado, inexistindo
argumentos em favor de apenas uma visão. A presença de razões religiosas na esfera pública
pode ser, ao mesmo tempo, prejudicial e benigna, enriquecedora e limitante. O quadro se
torna ainda mais complexo no Brasil, onde a política ordinária é feita de forma totalmente
afastada do idealizado pelos teóricos da democracia deliberativa. Falar em razões certas em
um espaço público tomado pela agregação de interesses chega a ser um contrassenso.
Ao longo de todo o texto, a tentativa foi de equilibrar dois marcos teóricos opostos:
por um lado, a laicidade estatal, pressuposto para a vida em comunidade de seres humanos
livres e iguais; por outro, o reconhecimento da importância da religião na vida das pessoas,
bem como o seu potencial benéfico para a democracia. Isso, é claro, procurando evitar tanto
uma postura laicista quanto uma visão ingênua em relação ao poder corrosivo das religiões no
Estado Liberal.
A solução para tamanha complexidade foi se apegar ao fundamento último da
liberdade religiosa: a dignidade da pessoa humana. Utilizando-a como viés interpretativo, foi
possível perceber que a forma de razão que se utiliza não faz diferença para estabelecer se
esta razão demonstra ou não respeito pelos demais cidadãos como livres e iguais. Uma razão
pública pode escamotear preconceitos e indisposição para o diálogo; uma razão religiosa pode
trazer reconhecimento e a defesa da liberdade dentro de si.
Sem pretensão de esgotar um debate que já dura mais de 30 anos, este trabalho
pretendeu jogar alguma luz sobre o assunto. Embora muitas perguntas tenham surgido ao
longo destas páginas, pode-se concluir que o mais importante é a abertura ao debate, a
sinceridade dos agentes públicos e, principalmente, o respeito por todos como livres e iguais.
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