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ROSA, Leonardo Gomes Penteado. Secularismo e liberdade de religião, 2018. 251f. Doutorado. Faculdade 

de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Esta tese apresenta proposta de regulamentação igualitária da relação entre estado e religião. Entende-se a 

religião como um conceito interpretativo (Ronald Dworkin) que designa o esforço humano de harmonizar-se com 

o divino (Joseph Boyle). Sustenta-se que o Estado deve visar a manter individualizadas as opções religiosas 

(Douglas Laycock), e que, ao fazê-lo, pode-se concebê-lo como secular (Dworkin e MacLure & Taylor). Ainda, 

analisa-se o argumento institucional de Richard Garnett a respeito da liberdade de religião e sua preservação. A 

tese em seguida analisa duas questões concretas: a concessão de acomodaçaões na forma de isenções a regras 

gerais em razão de exercício de religião, bem como o significado de não-estabelecimento de culto ou subvenção 

da religião no ensino religioso nas escolas públicas. Quanto ao  primeiro ponto, a tese sustenta interpretação da 

igualdade que justifica a concessão da acomodação (a partir de reflexões de Martha  Nussbaum, de Garnett e de 

outros autores contra argumentos oferecidos  por Ronald Dworkin e Eisgruber & Sager). Quanto a Dworkin, o 

modelo oferecido pela tese segue sua teoria política, mas sustenta proteção da liberdade de religião por regime 

concomitante de independência ética e de direitos especiais. Por fim, quanto ao ensino religioso nas escolas 

públicas, a tese defende que uma forma de seu oferecimento, sustentada por parte da doutrina brasileira, é capaz 

de promover a natureza secular do governo pois atende às demandas de convincente interpretação norte-

americana de cláusula de não-estabelecimento, que também existe na nossa Constituição, e que não deve impedir 

benefícios públicos à religião que sejam indiretos, intermediados por escolha privada, e executados por entidades 

não-estataiss (Nussbaum, Eisgruber & Sager, Laycock e Volokh). 

 

Palavras-chave: secularismo; liberdade de religião; acomodações; ensino religioso nas escolas públicas; 

Ronald Dworkin; estabelecimento;  independência ética; direitos especiais;. 
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ROSA, Leonardo Gomes Penteado. Secularism and freedom of religion. 2018. 251p. Doctorate. Faculty of 

Law. University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2018. 

 

This thesis presents an egalitarian proposal of regulamenting the relationship between state and religion. 

Religion is conceived as an interpretive concept (Ronald Dworkin) that designates the human effort to harmonize 

with the divine (Joseph Boyle). It is argued that the state should aim at keeping individualized the religious 

options (Douglas Laycock) and that, by doing so, it can be considered secular (Dworkin and MacLure & Taylor). 

In addition, Richard Garnett's institutional argument on the freedom of religion and its preservation is analysed. 

The thesis then analyses two concretes issues: the granting of accommodations in the form of exemptions to 

general rules due to the exercise of religion, as well as the meaning of non-establishment of worship or the 

subvention of religion in the religious teaching at public schools. As to the first point (and beggining at reflexions 

by Martha Nussbaum, Garnett and others against arguments offered by Ronald Dworkin and Eisgruber & Sager), 

the thesis defends an interpretation of equality that justifies  granting of accommodations. As to Dworkin, the 

model offered by the thesis follows his political theory, but holds protection of the frreedom of religion by a 

regime of concomitant ethical independence and special rights. Finally, as to religious teaching at public schools, 

the thesis defends that a form of its offering which is held by part of Brazillian scholars is capable of promoting 

the secular nature of government because it follows the  requirements of a convincing American interpretation of 

the non-establishment clause, that also exists in our Constitution, and that should not prevent public benefits to 

religion that are indirect, intermediated by private choice, and executed by nonstate actors (Nussbaum, Eisgruber 

& Sager, Laycock e Volokh). 

 

Key Words: Secularism; freedom of religion; accommodations; realigious teaching at public schools; Ronald 

Dworkin; establishment; ethical independence; special rights;. 
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ROSA, Leonardo Gomes Penteado. Secolarismo i libertà di religione. 2018. 251p. Dottorato. Facoltà di 

Giurisprudenza. Università di Sao Paulo, Sao Paulo, 2018. 

 

Questa tesi presenta proposta di regolazione egualitaria della relazione tra stato i religione. É capita la 

religione come un concetto interpretativo (Ronald Dworkin) che designa il sforzo umano di armonizzarsi con il 

divino (Joseph Boyle). É proposto che lo stato dovrebbe mantenere individualizzati gli opzioni religiosi (Douglas 

Laycock) e che, nel farlo, si può concepirlo come secolare. Ancora, è analizzato il argomento istituzionale di 

Richard Garnett su la libertà di religione i sua preservazione. La tesi poi analisi due questioni concreti: la 

concessioni di adattamenti attraverso di esenzioni dal regole generale dovute dell'esercizio della religione, così 

come il significato di non stabilimenti di culto o sovvenzione della religione nel insegnamento religioso nella 

scuola pubblici. Per quanto riguarda il primo punto, la tesi sostiene interpretazione de egalianza che justifica le 

concessioni di adattamenti (ispirato da riflessioni di Martha Nussbaum, di Garnett e altri autori contra 

l'argomento offerto da Ronald Dworkin e Eisgruber & Sager). Per quanto riguarda a Ronald Dworkin, il modello 

offerto da tesi segue sua teoria politiche, ma supporta le protezioni della libertà di religioni por schema 

concomitante di indipendenza etica e di diritti speciali. Alla fine, per quanto riguarda l'insegnamento religioso 

nella scuola pubblici, la tesi difende che uno modo di offerta, supportato da parte della giurisprudenza 

brasiliana, può promuovere la natura secolare del governo perchè soddisfa gli richiesti di una interpretazione 

americana avvincente della regola di non establimenti, che esiste anche alla nostra Costituzione, e che non 

dovrebbe impedir gli benefiti pubblici alla religioni che sono indiretti, intermediati da decisioni privati, i eseguito 

per entità non statale (Nussbaum, Eisguber & Sager, Laycock i Volokh). 

 

Paroli chiavi: Secolarismo; libertà di religione; adattamenti; insegnamento religioso nella scuola pubblici; 

Ronald Dworkin; estabilimenti; indipendenza etica; diritti speciali;. 
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INTRODUÇÃO 
 

Seção 1. Religião e igualdade 

Subseção 1.1. O mais do velho mesmo 

Ao comparar o papel da religião na Idade Média ao do estado no mundo 

contemporâneo, Brian Tierney faz a seguinte observação: 

"O único laço de unidade que mantinha junta a sociedade cristã ocidental era o laço de uma religião 

comum. Hoje em dia, o foco da nossa lealdade é o estado; nos voltamos ao estado para proteger a 

nossa segurança e a nossa liberdade; ser uma 'pessoa sem estado' ('stateless') é uma situação das mais 

infelizes. O outro lado da moeda é que não toleramos pessoas que são percebidas como traidoras do 

estado. Nós as acusamos de traição; nós lhes infligimos pena, por vezes pena capital em casos 

extremos. Uma alegação de sinceridade pessoal, de que o traidor agiu por bons motivos, de acordo 

com sua própria consciência, não é defesa suficiente. Os medievais consideravam os hereges de modo 

bastante similar; eles os consideravam culpados de traição à igreja, e eles os tratavam como traidores. 

Quando uma religião comum definia todo o modo de vida de uma sociedade, rejeitá-la era desligar-se 

da comunidade, tornar-se uma espécie de fora da lei - um tipo perigoso de fora da lei do ponto de vista 

medieval."
1
 

 

 A referência do autor à pena de morte e a medidas coativas drásticas não deve nos 

permitir concluir que regimes democráticos, que tendem a adotar penas mais brandas, não 

tratam a adesão a padrões comuns de conduta como critério de pertencimento e de lealdade a 

uma sociedade e ao estado que a protege. Por vezes, a religião, ou algumas versões dela, é 

vista como desvio deste padrão e, se não atrai punições extremas, por vezes convida versões 

mais atenuadas de exclusão. Esta tese parte da percepção de que a religião é um elemento da 

vida social que não pode autorizar, seja em defesa do estado, seja em defesa de religião 

comum, o tipo de comportamento que Tierney verifica em diferentes momentos históricos. 

Isso se estende às versões mais palatáveis da espécie de reação identificada pelo autor. A 

proposta da tese é que a Constituição Federal 1988 exige regime distinto deste padrão de 

                                                 
1
 Brian TIERNEY (2003, pp. 43-4, traduzi, itálicos acrescentados). Tierney faz a afirmação após citar Frederic 

Maitland e a visão de que a igreja funcionava como um estado na idade média; no original, "The only bond of 

unity that held western Christian society together was the bond of a common religion. Nowadays the focus of our 

loyalty is the state; we look to the state to protect our security and our liberty; to be a 'stateless person' in the 

twentieth century is a most unhappy fate. The other side of the coin is that we do not tolerate people who are 

perceived as traitors to the state. We charge them with treason; we inflict punishment on them, sometimes capital 

punishment in extreme cases. A plea of personal sincerity, that the traitor has acted from good motives, in 

accordance with his own conscience, is not a sufficient defense. Medieval people regarded heretics in much the 

same way; they held them guilty of treason to the church, and they treated them as traitors. When a common 

religion defined the whole way of life of a society, to reject it was to cut oneself off from community, to become 

a sort of outlaw - and a dangerous outlaw from a medieval point of view". Compare com WHITMARSH (2015, 

ees. p. 114, 192, 235 e ss., cap. 8), BROWN (2017), LABORDE (2010, pp. 11-2), SPINNER-HALEV (2004, 

esp. p. 165), bem como com o breve artigo de DE LEMOS (2017) sobre Anatole France.  
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oposição entre fidelidade e integração, de um lado, e traição e ostracismo, de outro, que se 

verifica hoje mesmo de modo mais sutil que as perseguições mais explícitas e violentas do 

passado. A tese defende que a liberdade de religião é uma questão de igualdade, a cuja 

implementação o direito tem papel importante, e que é a igualdade que justifica a rejeição do 

padrão identificado por Tierney. Em três capítulos, e a partir de literatura dedicada ao tema, 

procuro explicar por quê. 

 

Subseção 1.2. Tese fundamental 

A tese a ser defendida é que a liberdade de religião é uma demanda da igualdade que 

se expressa por uma regra secular de justiça. Esta regra atribui centralidade ao indivíduo, e não 

ao coletivo, no exercício de religião, que deve ser compreendida de maneira ampla, não 

tradicional.  

Esta tese geral se desmembra em algumas teses que articulam a relação entre 

igualdade e liberdade de religião e oferece uma interpretação igualitária da Constituição 

Federal de 1988. Nesta interpretação, o estado deve reconhecer direitos especiais a 

acomodação na forma de exceções à autoridade geral que tem de impor obrigações, bem como 

deve permitir que a religião ingresse em ambientes públicos, observadas certas restrições que, 

se preenchidas, descaracterizam este benefício à religião como seu estabelecimetno. Este 

último ponto é explorado especificamente quanto à obrigatoriedade constitucional do ensino 

religioso facultativo nas escolas públicas de ensino fundamental. 

A tese, no contexto desta reflexão teórica e no esforço de oferecer interpretação 

aplicável da constituição, encontra na literatura estrangeira ou nacional critérios, ou uma 

"estrutura analítica"
2
, de enfrentamento das duas questões destacadas, a saber, o 

reconhecimento das acomodações e a implementação do ensino religioso nas escolas públicas.  

 

Subseção 1.3. Direito e interpretação 

Como dito, o argumento deste trabalho é que a liberdade de religião é uma demanda 

da igualdade. A opção não é óbvia; para muitos autores, com efeito, é contraditória, pois o 

reconhecimento de acomodações seria tendência anterior ao direito contemporâneo e suas 

                                                 
2
 Como diz NUSSBAUM, 2008, p. 361. Veja ainda DA SILVA (2002, pp. 30 e 31), FERRAZ JR. (2015) e 

BARZOTTO (2010, pp. 141-2) 
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conformações igualitárias.
3
 Este trabalho visa a mostrar, entre outros, que a liberdade de 

religião deve ser compreendida como uma exigência da igualdade, e que fazê-lo inclui 

acomodar a religião. É essencial ressaltar que a noção de igualdade a ser elaborada para a 

construção de uma relação adequada entre estado e religião é teórica
4
. Esta afirmação também 

é controversa no debate contemporâneo, sobretudo nos EUA, a respeito da liberdade de 

religião, pois autores nele envolvidos tendem a replicar a divergência da teoria do direito entre 

realistas/positivistas e anti-positivistas quanto à importância da filosofia ao direito
5
. Observar 

este ponto nos permite superar alguns equívocos sem deixar de incorporar o que há de correto 

na parte da bibliografia que não compartilha as filiações teóricas desta tese. 

Tomemos um exemplo, a saber, algumas das críticas dirigidas a Religion Without 

God, livro de Ronald Dworkin. Paul Horwitz
6
 e Andrew Koppelman

7
 dirigiram pelo menos 

uma crítica convergente a um ponto, a saber, à disposição de Dworkin de oferecer uma visão 

interpretativa de religião e da sua liberdade
8
. Em suma, Dworkin se pergunta o seguinte

9
: o 

que há de valor potencialmente captado pela definição de religião? Em argumento a ser 

                                                 
3
 GEDICKS (1997-8, esp. p. 557 e p. 571). Veja LABORDE (2014a, 2014b, 2015a). 

4
 E não, portanto, uma noção "fluida", dependente de arranjos históricos dados, como sustenta Andrew 

Koppelman a respeito da neutralidade do Estado quanto à religião (KOPPELMAN, 2013b, p. 26). 
5
 DWORKIN, 2006b ou 2010, cap. 2. 

6
 Ver HORWITZ, 2014b; veja ainda texto de HORWITZ, 2013a, que aplica análise econômica à religião. Entre 

nós, autora que passa pelo tema é PINHEIRO (2009 e 2017).  
7
 KOPPELMAN, 2014a. 

8
 Elemento também claro em DWORKIN, 2008, pp. 63-4, em que o debate acerca do papel da religião na esfera 

pública é um "debate of principle, not of history", p. 64, e que razões práticas para a proteção especial da religião, 

embora convincentes na ocasião da fundação dos EUA, não estão disponíveis hoje (pp. 67-8; veja comentários de 

LABORDE, 2014b, p. 1270, n. 58 e de HORWITZ, 2014b, pp. 4 e ss., 10, 14). Compare com LAYCOCK (2010, 

pp. 80 e ss.) criticando a rejeição do argumento textual por EISGRUBER e SAGER (2007, p. 5, 58, 67 e ss., esp. 

pp. 69 e 70 para Laycock e pp. 72-3 para MacConnell; veja ainda 2008-9, pp. 822-3, 832 e ss.) e INAZU (2014); 

veja ainda MACCONELL (2000-1, pp. 9-10, p. 12 e p. 15) e crítica de GEDICKS (1997-8, pp. 558-560) a 

LAYCOCK, bem como seus comentários sobre história (pp. 560-2). Veja ainda TIERNEY (2003, pp. 48 e ss.) e 

GEORGE (1993, pp. 199-200). Questão paralela a essa é a possibilidade de encontrar padrões gerais que 

expliquem o direito norte-americano sobre as relações entre estado e religião. GREENAWALT, em Exemptions 

(2016), não admite visão mais geral das cláusulas - coisa que KOPPELMAN (2017a) pretende oferecer na sua 

resenha do livro (pp. 822 e p. 846, bem como p. 833, comentando visão que Smith ofereceu a livro anterior de 

Greenawalt; veja ainda KOPPELMAN, 2016, p. 46). ESBECK (2007) também discorda da postura de 

Greenawalt e tenta oferecer "regularização" da jurisprudência da Suprema Corte norte-americana a partir de 

algumas regras. A meu ver, esta é também a crítica NUSSBAUM a Kent Greenawalt  (em 2007, n. 109, p. 381 à 

p. 180). Compare com MCCONNELL e o esforço que faz de construir uma "Unified Theory of Religious 

Freedom" (2000-1, pp. 38 e ss.), bem como LAYCOCK (2010). 
9
 DWORKIN, 2013, cap. 3, p. 111. LABORDE (2015b, pp. 582-3, 590, 595 e 2016, pp. 251, 265) defende esta 

postura interpretaiva para lidar com a liberdade de religião, tema do segundo capítulo. Quanto ao ensino religioso 

nas escolas públicas, tema do terceiro capítulo, veja  ALMEIDA (2008, pp. 263 e ss., p. 294) para análise e 

rejeição do argumento de Danilo Mendonça, que vê na teoria do direito de Dworkin caminho para defender o o 

ensino confessional como a melhor opção dada a história do direito constitucional brasileiro. 



12 

 

oportunamente analisado, o autor conclui que o significado de religião deve ser expandido 

para incluir práticas de identificação de valor objetivo da realidade independentemente de 

conterem componente teísta. Ou seja, é possível ser religioso sem acreditar em Deus, e aqueles 

que acreditam em Deus não são religiosos por fazê-lo. Este ponto será elaborado no próximo 

capítulo, mas vale antecipá-lo para indicar as filiações teóricas deste trabalho. 

Para este propósito, o importante a ressaltar é que o argumento de Dworkin é 

interpretativo
10

 porque não ignora as práticas contemporâneas de valor, inclusive as que se 

restringem a versões teístas de atribuição de valor; ele é interpretativo porque as submete ao 

escrutínio da pergunta fundamental: há algo de teoricamente específico nas manifestações 

teístas? A resposta negativa implica a extensão do conceito de religião para além do teísmo. 

Ademais, o argumento é interpretativo porque Dworkin se pergunta: que tipo de contribuição 

estas práticas trazem ao valor da vida dos sujeitos nelas envolvidas? O autor, recuperando sua 

teoria da dignidade desenvolvida anteriormente, destaca a ideia de independência ética, como 

a característica da vida digna segundo a qual aquele que a vive é o responsável por tomar as 

decisões cruciais sobre como conduzi-la
11

. A conclusão prática da independência ética é que a 

liberdade de religião consiste na limitação da atuação do Estado, que passa a poder agir por 

razões de justiça (por exemplo, proíbe o aborto em fim de gravidez para proteger o direito à 

vida do feto) mas não razões éticas (não proíbe interrupção de gravidez no início, pois o feto 

não tem direitos), a fim de evitar imposição de concepção de bem ao cidadão (no caso, para 

evitar impor à gestante uma visão sobre o valor intrínseco da vida, uma questão religiosa)
12

.  

Por fim, pergunta Dworkin: o valor de proteger essas práticas da intervenção do 

Estado exige que o façamos por meio de instituições como as reservadas à liberdade de 

expressão, por exemplo, que só podem ser restritas em casos de risco "presente e claro"
13

? O 

autor, novamente em argumento a ser apresentado e criticado oportunamente, conclui 

                                                 
10

 DWORKIN, 1986 ou 2007, cap. 2. 
11

 DWORKIN, 2012 ou 2011, cap. 9, 1995, 2001b ou 2005a, cap. 6; ROSA, 2014a, cap. 2; veja comentários 

ainda neste capítulo, na seção "Antecedentes". Veja LABORDE (2016, pp. 251 e ss., 259) e Veja análise de 

CLAYTON (2017, pp. 137 e ss., esp. "An authentic life is one that is identified and pursued by oneself. Such a 

life does not require freedom from influence or from natural or social limitations.", p. 139, itálicos no original, 

veja pp. 139-40 para análise dos "familiar civil rights of liberal society" (p. 139). 
12

 DWORKIN, 1993 e 2013. Veja MCCLAIN (2015).  
13

 Veja DWORKIN, 2011a ou 1977, cap. 7 e 2006a ou 1996a, cap. 8, e 1988. Analisei a concepção de liberdade 

de expressão em Ronald Dworkin em ROSA: 2014a, pp. 28 e ss., 39-56, 76 e ss., 62, 64, 167, 174, 221, 

conclusão, 2014c (comentando crítica de Waldron), 2015a, 2017a, 2017b e outros trabalhos citados na 

bibliografia. 
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negativamente
14

. Para ele, uma vez expandida a ideia de religião, a sua proteção por um direito 

especial seria impossível de se reconhecer pois geraria incoerências e injustiças. Ademais, 

proteção desta espécie é desnecessária, pois a restrição da ação do estado aos casos em que há 

violação de justiça é o suficiente para preservar a independência das vidas. A liberdade de 

religião não é, então, um direito especial. 

 Meu objetivo, no momento, não é adotar ou criticar este argumento de Dworkin. 

Pretendo somente distinguir a disposição teórica que o autor tem com a atitude, digamos, mais 

pé no chão (ou no direito) de outros autores. Em contraste com a tese interpretativa
15

, Horwitz 

rejeita a abordagem teórica de Dworkin
16

 e Koppelman entende o esforço de interpretar as 

relações jurídicas entre estado e religião nos EUA como uma análise quase sociológica do 

acordo político flexível mas dado a cada momento
17

. De maneira semelhante, Richard 

Garnett
18

 tem chamado a atenção à história do direito norte-americano e ao texto da 

Constituição dos EUA para defender que a religião é e deve ser entendida como especial. O 

autor, naturalmente, oferece um argumento substantivo para tal conclusão, e este argumento 

será importante a esta tese
19

. Mas para além dele, Garnett chama a atenção para aspectos de 

                                                 
14

 CLAYTON, 2017, p. 135. 
15

 DWORKIN, 1986, cap. 2; veja ROSAa, 2014, esp. cap. 1, pp. 52 e ss.. 
16

  Veja a crítica de HORWITZ (2014b) a Dworkin, esp. p. 4 (apresentando a visão de princípio, e não textual ou 

histórica, de Dworkin), e p. 19 (concluindo que a filosofia não ajudará a esfriar as guerras sociais em torno da 

religião). Veja ainda DWORKIN, 2008, pp. 67-9 para rejeição de razões históricas (como guerras de religião) 

para proteger especialmente a religião, e para a formulação da questão teórica a se por como de liberdade, de 

filosofia.  
17

 "The life of political theory has not been logic. It has been articulating the zeitgeist", 2014, p. 1250 (ver 

HORWITZ, 2013a, p. 38, citando Holmes). Vale lembrar, por outro lado, que o projeto de Koppelman não é só 

de capturar um consenso qualquer em torno da relação entre estado e religião, mas mostrar que o consenso norte-

americanao é "coerente e atraente" 2013b, p. 1. Compare com SCHWARTZMAN (2012, esp. p. 1357). 
18

 GARNETT, entre outros, 2011, pp. 1818 e ss., 2014a, pp. 42-3. Ver ainda McCONNELL, 2000, pp. 12-16. 

Veja referências em nota acima. 
19

 Em diversos pontos, Garnett faz perguntas de tom interpretativista, em especial se o que enxergamos de valor 

na religião é protegido por um regime exclusivo de liberdade individual. Por exemplo, ele diz o seguinte: "We 

should want our laws -- and perhaps especially our human rights laws – to capture faithfully what is significant, 

and what really matters, about the real world that these laws govern and to which they speak. We should want, in 

other words, our human rights laws to “see,” and so to respect and protect, the freedom that belongs rightfully to 

religious groups, associations, institutions, and communities." GARNETT, 2010, p. 220. Não precisamos 

concordar com a resposta do autor (que é negativa e é seguida pela sua defesa da liberdade da Igreja como uma 

categoria teórica paralela às liberdades individuais). Por hora basta observar a semelhança da pergunta com a de 

Dworkin: ambos os autores e perguntam se uma categoria teórica (no caso de Dworkin, a independência ética e, 

no caso de Garnett, a tradição ocidental de direitos individuais) é capaz de captar o que há de valioso na proteção 

da religião frente as interferências do estado. Este tipo de pergunta é interpretativo porque trabalha internamente 

os sucessos e os fracassos da prática, isto é, dispõe-se a confirmá-la ou corrigi-la conforme padrão normativo nela 

disponível e a partir do qual ela deve ser avaliada. Para visão a meu ver parcialmente convergente, veja a obra de 

Douglas Laycock  (LAYCOCK, 2010, p. 21-2, e p. 72, sobre o significado de religião). 
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relevância limitada numa postura interpretativista, a saber, a histórica e o texto dos diplomas 

legislativos. Em geral, para estes autores, o argumento dworkiniano de buscar conhecer o 

valor por trás das práticas e a disposição de interpretá-las a partir deste valor
20

 é no mínimo 

desnecessário, e por vezes equivocado, pois o direito norte-americano não deixa dúvidas: a 

religião é diferente de outras práticas sociais e merece tratamento diferenciado. 

 Este trabalho rejeita esta postura, embora ela esteja  disponível ao intérprete do direito 

norte-americano
21

 e talvez também ao intérprete do direito brasileiro, afinal, a Constituição 

Federal de 1988
22

 veda a subvenção da religião ou estabelecimento de culto ou igreja,
23

 

imuniza seus templos de cobrança de tributos
24

 e obriga o ensino religioso facultativo nas 

escolas públicas.
25

 Esta tese sustenta que esta disposição é aparente, e que o ônus 

argumentativo do intérprete não é atendido por simples referências ao texto da Constituição e 

aos pronunciamentos genéricos de que o Estado pode incentivar a religião.  

Isto não basta, como percebem Dworkin e outros. Com efeito, veremos que afirmar a 

permissão destes incentivos é verdadeiro porque é inevitável, e que o ônus do intérprete é 

                                                 
20

 DWORKIN, 1986, cap. 2, esp. p. 13. 
21

 SCHWARTZMAN (2014, pp. 1099 e ss., esp. p. 1101) caracteriza a Constituição norte-americana como 

"antiquada", em contraste com a tendência posterior de outros diplomas garantidores de direitos de protegerem 

tanto a religião quanto outras práticas (como a consciência), o que se reflete em trabalhos contemporâneos, como 

os de MACLURE & TAYLOR (2011 esp. pp. 105 e ss. e p. 90, inclusive n. 8 na p. 128, que se vêem inspirados 

por DWORKIN, 2011) e de NUSSBAUM (2008); compare com FINNIS (2011, pp. 35 e ss., que tem visão 

contrária). Veja ainda SCHWARTZMAN (2012, p. 1426), MCCONNELL (2000-1, pp. 12 e ss.) e Veja ZUCCA 

(2015, p. 392) e AUDI (2015, pp. 418-9). A CF/88, pelo menos no artigo 5o, VI e VIII reflete o processo 

histórico de afastamento do modelo norte-americano que o autor elogia (veja ainda comentário de PINHEIRO, 

2017 e MAZZZUOLI & SORIANO, 2009, p. 28), embora em outros pontos, como a imunidade aos cultos e a 

dispensa do serviço militar aos eclesiásticos, pareça privilegiar a religião frente a outras manifestações humanas, 

a exemplo da Primeira Emenda à Constituição dos EUA, que fala especificamente de "religião".  
22

 Esta parece ser parte da postura de Gilmar Mendes ao citar diversos dispositivos da CF/88, alguns dos quais 

menciono aqui, em caso no STF que discuto abaixo em nota (STF, 2009). Compare MACLURE & TAYLOR 

(2011, n. 6 na p. 118 à p. 56) e BRANCO (2009, p. 461) sobre preâmbulos de constituições. 
23

 "Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles 

ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 

público;" 
24

 "Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: 

VI - instituir impostos sobre:            (Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

(...) 

b) templos de qualquer culto;" 
25

 "Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação 

básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas 

de ensino fundamental." 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art2§2
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construir critérios sobre as hipóteses em que esse incentivo decorre de uma visão coerente da 

Constituição.  

O argumento a ser oferecido nesta tese de doutorado é firmemente situado no campo 

interpretativista do direito e da política. Dados os constrangimentos institucionais de qualquer 

curso de doutorado realizado hoje em dia, pretendo discutir temas pontuais, e não oferecer 

uma teoria detalhada das relações entre governo e religião. Mas pretendo fazê-lo com a 

disposição de assumir o ônus fundamental do intérprete do direito, a saber, compreender qual 

a melhor regulamentação íntegra capaz de ser extraída da prática jurídica nacional, ainda que 

esta prática, como é o caso, seja basicamente formada pela Constituição e por alguns 

documentos jurídicos esparsos. Este esforço exige elaboração teórica, daí a referência a 

autores estrangeiros, inclusive aqueles que, no contraste de teoria do direito traçado, tem 

filiação doutrinária mais arredia a vôos teóricos. 

Em suma, este trabalho defende a possibilidade e a necessidade de interpretar as 

normas e princípios de liberdade de religião e secularismo na Constituição Federal de 1988 de 

modo internamente coerente.  É possível identificar outra maneira, a saber, uma que trate as 

questões desta natureza de maneira a entendê-las como internamente desconectadas, como se 

todo tipo de influência e relação entre estado e religião fosse exceção à natureza secular com 

que se quer construir a política.   

Mas esta visão tem um problema. Se entendemos a separação entre religião e Estado 

de forma tal que a imunidade tributária dos cultos não lhe seja compatível
26

, a Constituição 

precisa ser interpretada por pelo menos dois grupos de princípios (um para cada norma) e, 

portanto, cultos que gozem de imunidade serão, nesta questão tributária, regulados por um 

grupo que não explica, por exemplo, a proibição de subvenção das religiões. Podemos dizer, a 

partir da reflexão de Ronald Dworkin, que esta alternativa é problemática porque  viola a 

igualdade ao permitir que casos que deveriam receber tratamento análogo, ainda que não 

idêntico, ou melhor, cujos tratamentos, ainda que diferentes, podem sê-lo se justificados por 

uma só teoria, sejam tratados de formas diferentes em razão de as diferentes normas que os 

regulam não poderem ser justificadas por uma só teoria
27

. Meu objetivo nesta pesquisa é 

                                                 
26

 Veja no capítulo 3 crítica à doutrina nacional sobre o ensino religioso nas escolas públicos (MONTEIRO, 1997 

e FERRAZ, 2008, por exemplo). 
27

 WALDRON (1997, p. 7). Para o tema, veja DWORKIN: 1986 ou 2007, caps. 5 e 6; 2006b ou 2010, cap. 6; 

veja ainda ROSA: 2014a, esp. cap.1, pp. 52 e ss., 56 e ss. Veja ainda LAYCOCK (2010, pp. 21-2 e referências 



16 

 

realização de esforço oposto: pretendo interpretar a Constituição Federal de 1988 de maneira 

internamente coerente.  

Este esforço, naturalmente, não é inovador. Dentre os que se dedicaram a empreitada 

de compreender igualitariamente as relações entre estado e religião destacam-se Eisgruber and 

Sager, que, em seu livro abrangente do direito norte-americano sobre o tema, buscam o tempo 

todo a construção de uma visão teórica internamente coerente e que ofereça interpretação 

convincente do direito
28

. Isto se faz a partir da ideia de igualdade, que fornece os instrumentos 

pelos quais é possível estabelecer as condições e os limites de acomodações à religião, entre 

outros. Os autores, é bem verdade, defendem parte significativa dos precedentes norte-

americanos sobre o tema
29

, mas o fazem a partir de disposição interpretativa evidente: querem 

saber o que há de valor nestas soluções e como podem ser consideradas decorrentes de um só 

ideal de governo. Em outras palavras, o esforço de Eisgruber e Sager pode ser interpretado 

como uma aplicação da integridade ao tema, isto é, como o esforço de tratar o direito das 

relações entre estado e religião nos EUA como oriundo de um só conjunto de princípios, que 

aplica a todos os casos regras que podem ser distintas mas que, em última instância, são 

internamente coerentes.
30

 

Veremos, no capítulo segundo, por que, embora Ronald Dworkin e Eisgruber & 

Sager tenham postura adequada quanto ao direito e sua interpretação, o modelo que oferecem 

não protege suficientemente a liberdade de religião. Por enquanto, gostaria de apresentar 

alguns dos pressupostos de teoria política desta tese; trata-se do liberalismo igualitário de 

Ronald Dworkin. 

                                                                                                                                                         
nas próximas notas). Para citar Dworkin, procuro fazer referência tanto ao original quanto à tradução (daí o "ou" 

nas notas). 
28

 Os autores dizem: "Equal Liberty demands principled consistency accross cases rather than conformity to some 

idealized, theoretically specified regulatory equilibrium." (EISGRUBER & SAGER, 2007, p. 90). 
29

 EISGRUBER e SAGER (2007). KOPPELMAN (2013b) também tenta fazê-lo, embora tenha visão cética sobre 

a igualdade. Compare com a crítica de Douglas Laycock ao que chama de "disaggregated neutrality", que, entre 

outros, "shift back and forth among different versions of neutrality without explanation" (LAYCOCK, 2010, p. 

21). Ver crítica de LABORDE: este coerentismo de certos autores com o direito positivo de qualquer país 

prejudica análise política sobre a religião (2014a, p. 63, 75-6, 2014b, pp. 1257-8). 
30

 DWORKIN, 1986 ou 2007, caps. 5-6 e 2006b ou 2010, cap. 6. Veja ainda GOMES & ROSA (2018, previsão 

de publicação). 
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Seção 2. Antecedentes. 

Em trabalhos anteriores, sobretudo em dissertação de mestrado defendida em 2014, 

apresentei a interpretação de Ronald Dworkin sobre a liberdade de expressão
31

. Embora o 

tema desta tese seja diferente, e parte significativa das visões de Dworkin sobre liberdade de 

religião sejam analisadas e rejeitadas neste trabalho, a teoria política liberal, bem como a 

teoria dos direitos por trás da visão de liberdade de expressão do autor, apresentadas na 

dissertação, são adotadas nesta tese. Por isso, temas, argumentos e soluções presentes na 

defesa dworkiniana da liberdade de expressão, e apresentadas na dissertação, retornem na tese, 

embora, sobretudo no capítulo 2, abaixo, sejam feitas críticas à conclusões que Dworkin 

defende a respeito da liberdade de religião. Ao longo do trabalho, faço referências às obras de 

Dworkin, bem como aos comentários que fiz na dissertação; desde já, entretanto, gostaria de 

destacar os temas mais salientes que analisei anteriormente e que compõem o pano de fundo 

deste trabalho. 

Em primeiro lugar, Dworkin defendeu visão de direitos como "direitos fortes"
32

. É 

esta a categoria que o autor nega ser adequada para interpretar a liberdade de religião
33

, 

embora lhe enxergue centralidade na interpretação da liberdade de expressão. O argumento 

desta tese, no capítulo 2, pode ser entendido como defesa da aplicação da análise que o autor 

faz de liberdade de expressão à liberdade de religião, exatamente o que Dworkin negou em 

Religion Without God.  

Em segundo lugar, a noção de secularismo em Dworkin, e a distinção que faz entre 

ações do indivíduo e coletivas, são aplicação específica à religião da categoria 

independência
34

, que marca sua visão individualista de ética
35

, de direitos
36

, e que repercutem 

                                                 
31

 ROSA: 2014a. O trabalho foi financiado pela FAPESP (processo nº 2011/15618-4). Veja ainda ROSA: 2014b, 

2014c, 2015a, 2015b, 2016a, 2016b, 2017a (e vídeos referidos na bibliografia), 2017b. 
32

 DWORKIN, 2001a ou 1977, cap. 7; veja ROSA: 2014a, esp. cap. 1 e seção 1 e subseção 4.1. KENDRICK 

(2017) faz análise diferente da minha a respeito do tema na obra de Dworkin: na visão da autora, ter um direito 

não significaria poder provocar "harm" (pp. 103-5; sobre "harm", veja ainda pp. 103 e ss., 96, 96-7, 102 e seção 3 

do capítulo segundo, abaixo). Entre nós, veja DE LIMA (2011). 
33

 Embora pelo menos num ponto parecia tê-la endossado: DWORKIN, 2001b, p. 217-8, citado em ROSA 

(2014a, p. 151). 
34

 LABORDE (2016) nota isso: comentando Dworkin, diz que "The state's attitude to religion, then, is only an 

application of a broader liberal principle of justificatory neutrality" (p. 251; veja ainda pp. 251 e ss., 258-9). Veja 

ainda MCCLAIN (2014) e CLAYTON (2017, esp. p. 137).  Veja DWORKIN, 1996a ou 2006a, cap. 11, entre 

outros; veja em especial ROSA: 2014a cap. 3, pp. 189 e ss., 191-4, para análise da democracia no autor. 
35

 Para "independência ética" no autor, veja DWORKIN, 1996a ou 2006a, cap. 11, 2011 ou 2012; ver ainda 

ROSA: 2014a, esp. pp. 45, 73 e ss., 59, 61, cap. 2, seção 2.2, 96-8, 103-4, 114 e ss., 135 e ss., 150 e ss., 154-5, 
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na sua teoria política, inclusive na sua teoria da democracia. Com efeito, o que Dworkin 

chama de estado secular, e que discuto abaixo no capítulo primeiro, é uma aplicação particurar 

à liberdade de religião do que ele chamou de "cultura de independência"
37

, e que ele defendeu 

a partir de visão de ética que inclui a independência da vida. A ideia de voluntarismo, 

defendido pela literatura interpretativa das cláusulas religiosas da constituição norte-america, 

também está por trás das visões de Dworkin, bem como a tese de individualização das ações 

religiosas, proposta, por exemplo, por Laycock.  

Em terceiro lugar, alguns argumentos oferecidos por Dworkin ao lidar com a 

liberdade de expressão são pertinentes à liberdade de religião. Em especial, a proposta de 

delimitação dos direitos especiais à liberdade de religião defendida nesta tese a partir de 

análise de Michael McConnell é similar ao modo pelo qual Dworkin enfrenta o tema da 

pornografia e as regras de zoneamento que restringem seu consumo
38

.  Ademais, o argumento 

de Dworkin contra a existência de um direito especial à liberdade de religião ecoa argumento 

oferecido pelo autor a favor do direito ao discurso de ódio: a crítica ao descontrole na 

liberdade de religião oriundo da expansão do conceito de religião me parece análogo à crítica 

de impossibilidade de "generalização"
39

 dos direitos que, segundo os interlocutores de 

Dworkin, o discurso de ódio viola. Este é argumento comum de Dworkin para sustentar que 

um direito é aparente. No caso da liberdade de expressão, em que se discutem direitos contra o 

discurso de ódio, o argumento do autor é bem sucedido. No caso de Religion Without God e a 

negação do direito especial à liberdade de religião, não é. Parte significativa do capítulo 2 visa 

a mostrar o porquê deste erro. Em suma, pretendo defender modelo de liberdade de religião 

que é, a meu ver, próximo ao que Dworkin defendeu à liberdade de expressão. 

                                                                                                                                                         
180 e ss.; entre nós, veja FURQUIM (2010),. O tema é central à interpretação que o autor faz da liberdade de 

religião e o analisarei no capítulo 2, abaixo.  
36

 DWORKIN, 2001a ou 1977, cap. 7; veja ROSA: 2014a, esp. cap. 1, pp. 37, 107, 140, 161, conclusão, 2017b e 

2017a. 
37

 DWORKIN, 1996a ou 2006a, cap. 11; ROSA, 2014a, cap. 3, subseção 4.3, conclusão e 2017a (bem como 

comentários de Lucas Petroni na apresentação do texto e a resposta, disponíveis nos vídeos indicados na 

bibliografia). 
38

 DWORKIN, 2005b ou 1985, cap. 11, e 2006a ou 1996a, cap. 9; ROSA, 2014a, pp. 203, 223-4. Com efeito,  o 

tema do zoneamento é importante à doutrina da liberdade de religião, afinal, igrejas são comumente afetadas por 

regras desta espécie (veja EISGRUBER & SAGER, 2007 e LAYCOCK, 2010); veja BAKER (1996-7, pp. 1008-

9). 
39

 DWORKIN, 2005a, p. 515-5 ou 2001b, p. 366 para argumento discutido em ROSA: 2014a, cap. 3, esp. pp. 

202, 210 e ss., 213 e ss., p. 215, n. 888 (citando DWORKIN 1996a, p. 272 ou 2006a, p. 232) e pp. 220-2 (citando 

trabalho de Caio Moysés de Lima). Veja ainda GOMES & ROSA: 2017 e ROSA: 2015b (bem como 

apresentação de 2017a para resposta a pergunta de Horácio Neiva). 
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Por fim, vale salientar o seguinte. A dissertação, de certa forma, fixou uma agenda 

de pesquisa, cuja continuidade é composta, entre outros, por esta tese, em que pretendo 

apresentar características do ambiente público necessário à liberdade
40

, bem como 

compreender as liberdades como uma questão de igualdade e de boa vida
41

. A liberdade de 

religião é compreendida nesta tese nesses termos: como uma questão de igualdade e do 

ambiente em que podemos viver com liberdade.
42

 Em suma, Dworkin integra justiça e ética
43

 e 

igualdade e liberdade. esta tese se constrói a partir da pressuposição de que estas integrações 

são acertadas. O que a tese faz então é identificar argumentos éticos e igualitários a favor de 

modelo secular de governo que reconhece acomodações religiosas e que permite ensino 

religioso nas escolas públicas.  

Estes elementos de conexão entre liberdade de expressão e de religião, e que fazem 

trabalhos anteriores a este serem relevantes ao argumento da tese, não são coincidência. 

Dworkin apresenta sua visão de liberdade de expressão num contexto político-jurídico norte-

americano, e as soluções a que chegam doutrina e jurisprudência dos EUA quanto a um tema 

(a liberdade de expressão) refletem no outro (a liberdade de religião), e vice-versa. Meu 

objetivo nesta tese é defender solução igualitária também à segunda, e não só a primeira. Em 

outras palavras, convencido no mestrado de que Dworkin trata bem a liberdade de expressão 

na sua teoria da justiça, a pergunta que surge é: ele trata bem a liberdade de religião? Não 

muito, mas podemos fazer melhor a partir de suas obras anteriores. Como é possível fazê-lo é 

objeto da próxima seção. 

 

Seção 3. Os autores e as questões do trabalho 

Esta tese foi construída a partir da incorporação de partes de reflexões de diversos 

autores a respeito da relação entre direito e religião. A maior parte deles escreveu no ambiente 

                                                 
40

 ROSA: 2014a, pp. 148, 171, conclusão, 174-5, pp. 246 e ss. ou 2017 (comentando WALDRON, 2012). Veja 

abaixo defesa das contribuições de Richard GARNETT à liberdade de religião. Discuti o texto em 2017 em mesa 

composta por Jacqueline Abreu e Lucas Petroni; fica o agradecimento especial a Petroni, que debateu o texto e 

incentivou continuar pensando a questão das liberdades na chave proposta no artigo (apesar das suas divergências 

com Dworkin). Agradeço ainda a Luciana Silva Reis, que, em pergunta, também incentivou a proposta. 
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 DWORKIN, 2001b ou 2005a, cap. 3 e 1995; ROSA: 2014a, 139 e ss., cap. 140 e ss., 143, 140, 127, 148, 166 

(esp. n. 707, citando DWORKIN, 2001b, p. 122). Daí a necessidade de uma teoria da justiça (2014a, conclusão, 

2017), e daí a crítica que fizemos David Francisco Lopes Gomes (GOMES & ROSA, 2017) e eu (2015b) fizemos 

à doutrina da proporcionalidade. Veja ainda a crítica, a partir de Dworkin e de análise que  Robert Post faz de 

Oliver Holmes, que fiz ao STF no caso da Marcha da Maconha (ADPF 187-DF) em ROSA (2015a). 
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 ROSA: 2014a, pp. 249-50, conclusão.  
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jurídico norte-americano, mas essa circunscrição originária não impede o aproveitamento das 

ideias que construíram, como pretendo demonstrar. Antes de apresentar, nos capítulos a 

seguir, os argumentos fundamentais da tese, gostaria de expor, ainda que brevemente e de 

maneira não exaustiva, os principais débitos teóricos da tese. 

Em primeiro lugar, como dito, esta tese se constrói a partir do liberalismo igualitário 

de Ronald Dworkin, notadamente de sua teoria ética, que identifica na independência e na 

responsabilidade os componentes de uma vida bem vivida; trata-se do que chamou de 

"individualismo ético". O autor, em uma série de escritos que apresentei em trabalho 

anterior
44

, constrói visão da política e do direito que protegem o que chama de cultura de 

independência, adequadamente compreendida como o ambiente em que os sujeitos conseguem 

viver bem por assumirem a autoridade de formular eles mesmos suas visões de mundo. O 

secularismo faz parte deste política. Assim, análise das relações entre religião e estado levou o 

autor, em Is Democracy Possible Here? a propor visão de estado secular que remete aos 

indivíduos, e não ao coletivo, a formação dos compromissos religiosos. Estes elementos 

formam a base desta tese. A adesão ao trabalho de Dworkin continua quando o autor propõe 

visão interpretativa e abrangente de religião, que não se limita às visões ortodoxas do 

fenômeno; a adesão, entretanto, encerra-se quando o autor, em Religion Without God, sustenta 

que à liberdade de religião basta uma proteção genérica das liberdades pessoais, sendo 

inaceitável que se lhe reconheçam direitos especiais, próprios da liberdade de expressão. Faz 

parte desta tese a defesa de que parte da liberdade de religião precisa ser protegida por direitos 

especiais, ou acomodações. Parte do argumento que defendo é que as propostas de Dworkin 

demandam esta proteção qualificada, a despeito de visão contrária mantida pelo próprio autor.  

Elemento importante a este argumento é que a religião é especialmente valiosa. 

Autor comprometido coma tese de que a melhor explicação do direito norte-americano exige 

esta premissa é Andrew Koppelman. O autor, entretanto, recorre a visão deliberadamente vaga 

de religião, e, neste ponto, sua análise precisa ser socorrida por reflexõs de outros autores. Esta 

tese encontra em obra de Joseph Boyle e outros autores da tradução jusnaturalista esta 

reflexão: para o autor, a religião é o bem de harmonizar-se com o divino. Como outros 

autores, Boyle com razão admite que visões ateias sejam religiosas. 
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Jocelyn MacLure e Charles Taylor, em Secularism and Freedom of Conscience, 

trabalho curto mas bastante valioso, propõem reflexões também incorporadas nesta tese. Em 

primeiro lugar, os autores apresentam o secularismo como regra do mundo público no sentido 

herdado da tradição romana; público é, portanto, o governo, e não tudo aquilo que é acessível 

ou disponível a todos. Daí a ideia de que o governo deve ser secular, mas que os ambientes 

acessíveis a todos, como ruas e praças, não precisam ser. Ademais, os autores têm percepção 

de que regras institucionais são dependentes de visão moral, e que não se devem defender 

visões como "separação entre estado e religião" como se fossem independentes de objetivos 

substanciais mais básicos. Regras de separação são então maneiras pelas quais se executam 

valores políticos, e devem ser defendidas nestes termos. Por outro lado, a visão restritiva que 

os autores têm de "religião" é deixada de lado em prol de uma visão mais abrangente, ainda 

que os conceitos de "consciência" e de "integridade moral", apresentado pelos autores, 

componham o argumento que ofereço a pelo menos parte das acomodações à religião 

recomendadas nesta tese.  

Como dito, aspecto da proposta dworkiniana de interpretação da liberdade de 

religião é visão interpretativa e abrangente do significado de "religião". Cristopher Eisgruber e 

Lawrence Sager, em livro bastante influente intitulado Religious Freedom of the Constitution, 

ainda que críticos da própria necessidade de adoção de um critério constitucional de religião, 

buscam oferecer interpretação igualitária do tratamento da religião. Esta postura é 

essencialmente correta, ainda que os resultados não possam ser acatados completamente. Os 

autores, a meu ver, têm proposta bastante similar à de Dworkin quanto à proteção da religião 

por direitos especiais, e é objetivo desta tese mostrar por que, apesar de importantes, as 

análises que fazem precisam ser complementadas por direitos especiais a acomodações. 

Ainda, parte da literatura que discuto, notadamente aquela que se pode classificar 

como igualitária, têm recebido análise e críticas perspicazes de Cécile Laborde, em muitos 

pontos incorporadas nesta tese
45

. A autora têm se preocupado em compreender as 

possibilidades da liberdade de religião numa teoria igualitária, e tem cobrado da literatura 

dedicada ao tema o oferecimento de uma "métrica" desta igualdade.
46

 A meu ver, a autora 
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 Veja LABORDE (2014b sobre Eisgruber & Sager, 2014b sobre Dworkin e 2015a sobre MacLure & Taylor; 
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traça corretamente o projeto igualitário a ser enfrentado.
47

 Com efeito, a busca porque teoria 

"complexly egalitarian" é exatamente o que se precisa para compreender o desafio que a 

liberdade de religião põe à teoria da igualdade
48

 (embora não se deva concluir que qualquer 

teoria igualitária nega a especialidade da religião, como a autora parece sugerir
49

). Nesta tese, 

tento esboçar solução para os problemas postos por Laborde, e, para fazê-lo, sigo os passos 

sobretudo de Nussbaum, que me parece, dentre os autores igualitários dedicados à liberdade 

de religião, é quem a analisou de maneira mais acabada e convincente. 

É que Martha Nussbaum, em trabalho historicamente e filosoficamente mais 

ambicioso, mas, como o de Eisgruber e Sager, interpretativo da herança norte-americana, 

oferece análise igualitária mais próxima dos compromissos teóricos desta tese. Em suma, a 

autora desenvolve argumento constitucional e político cogente quanto ao não emprego de 

autoridade estatal para traçar distinções entre cidadãos em razão de religião, mas defende 

também acomodações a ações de consciência. As reflexões da autora serão em especial 

empregadas na das diferentes propostas de liberdade de religião (ver capítulo 2), bem como na 

construção de argumento a respeito da relação entre escola pública e religião (cap. 3). (Sem 

prejuízo dessas influências, vale reconhecer que pelo menos para um leitor (Koppelman), 
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 LABORDE, 2014: "This essay is part of a larger project that attempts to set out the precise (if limited) sense in 

which egalitarian political philosophy should treat religion as special, or uniquely special.", p. 53. Ao fim do 

texto (p. 77, n. 81, a autoria diz que "In future work, I am to reformulate a viable egalitarian project that 

dispenses with the category of religion altogether and instead pursues a strategy of disagregation of the 
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religião em diferentes outros direitos (sua inspiração é James Nickel, 2015b, pp. 593 e ss.). Fica para outra 

ocasião analisar os argumentos da autora, dedicado à saber se a religião é especial (p. 2016, p. 249) e que, 

portanto, são importantes ao tema deste trabalho. Esta tese segue a opção de não desagregar a liberdade de 

religião, que não é compreendida como partes de outros direitos. A meu ver, a opção de proteger a religião por 

outros direitos é também a adotada por SCHARWTZMAN (2012), EISGRUBER & SAGER (2007) HIMMA 

(2015) etc. (entre nós, veja DA SILVA, 2015, pp. 277 e ss.). 
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 LABORDE, 2014a, pp. 76-7. A outra característica defendida por LABORDE é de a teoria não pretender 

coerência com um direito específico, o que, para ela, se mostrou um defeito na obra de EISGRUBER & SAGER 

(pp. 63, 75-6).  
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Nussbaum segue estratégia de definição de religião similar à de McLure e Taylor, em 

contraste à proposta dworkiniana que adot..) 

Um dos mais importantes juristas dedicados à relação entre religião e estado nos 

EUA é Douglas Laycock. De sua obra extrai-se a noção de que religião é questão 

individual,embora seu foco na ideia de neutralidade substantiva, i.e., na visão de que o estado 

deve buscar tanto quanto possível nem incentivar nem desincentivar ação religiosa, não seja 

opção mais recomendável. Por outro lado,  outros pontos da reflexão de Laycock são 

importantes: para o autor, a religião é prática de responder a perguntas fundamentais da vida, o 

que faz com que seu conceito constitucional inclua o ateísmo quando voltado a responder a 

estas perguntas. Ademais, Laycock tem artigo e comentários extremamente proveitosos sobre 

legislação norte-americana que disciplina acesso de organizações, inclusive religiosas, às 

escolas públicas, bem como a respeito de precedentes da Suprema Corte dos EUA sobre o 

tema. O capítulo três desta tese, apesar de oferecer conclusão provavelmente contrária às 

preferidas pelo autor, é influenciado bastante por estes trabalhos. 

Richard Garnett também merece menção: é jurista defensor de diversas análises 

incorporadas a esta tese, entre elas a importância de instituições à proteção da religião, cujos 

custos devem ser arcados por todos. Este ponto é essencial ao argumento do capítulo segundo, 

em que, a partir de Garnett (em artigo em coautoria com Dunlap), argumento pela proteção da 

religião pelo menos em algumas hipóteses por direitos especiais. Ainda que Garnett tenha 

conclusão a meu ver pouco convincente a respeito do caso Hobby Lobby (o autor defende que 

se acomodem empresas que se recusam, por liberdade de religião, a incluir métodos 

contraceptivos nos seguros-saúde de suas funcionárias), a interpretação que o autor faz da 

liberdade de religião e de suas necessidades a partir de contribuições de Jack Balkin e 

Frederick Schauer é promissora e bastante mais convincente que a visão mantida por outros 

autores, inclusive Andrew Koppelman. No fim do capítulo primeiro, elaboro em mais detalhes 

a incorporação das reflexões de Garnett. 

Literatura importante, notadamente ao capítulo terceiro desta tese, em que defendo a 

possibilidade de ensino confessional nas escolas públicas brasileiras, é a representada na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade julgada pelo STF pela Ação Educativa & Outros. Trata-se de 

parte da literatura jurídica de direito constitucional brasileira que, formada por autores como 

Anna Cândida Ferraz, Nilton Monteiro, Gianotti & Monlevade (como membros do CNE) e 
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outros, mas que remete, segundo descrições disponíveis nos autos da ADI, Constituição de 

1934
50

. As sugestões do capítulo 3 não são novas, portanto, mas próprias de pelo menos parte 

do nosso direito constitucional.  

Por fim, um diálogo num longo romance de Karen Maitland, intitulado The Owl 

Killers, serviu de catalisador a parte significativa do argumento desta tese. No trecho, uma 

personagem chama a atenção da outra para a consistência que a liberdade e os ambientes que a 

protegem exigem de nós. A meu ver, a fala da personagem articula o valor que Dworkin 

defende ao falar em integridade. O diálogo é importante a ponto de merecer análise à parte, 

feito no capítulo 2. 

Naturalmente, há outros débitos, a autores como Andrew Koppelman, Frederick 

Gedicks, Carl Esbeck, Eugene Volokh, Christopher Lund, Thomas Berg, Kent Greenawalt, 

Robert George, John Finnis etc. Micah Schwartzman
51

 tem criticado a ideia de que a religião é 

especial, e tem identificado de maneira adequada o processo de expansão do conceito de 

religião empregado por quem defende proteção especial à religião. O autor o critica, a meu ver 

sem sucesso, por razões que exploro no capítulo 2 e que também afetam a obra de Dworkin. É 

que é necessário e possivel limitar esta expansão, como defendeu Thomas Berg.
52

 

Em poucas palavras, defenderei na tese, a partir de um esforço interpretativo do 

direito e das relações entre religião e estado (e, portanto, como visto acima neste capítulo, 

contra Horwitz, Koppelman e Garnett), que parte da prática de religião precisa ser protegida 

por direitos especiais (ponto em que alio-me a Garnett, Horwitz, Koppelman, MacLure & 

Taylor e Nussbaum
53

 e abandono Eisgruber e Sager e Dworkin). À outra parte basta proteção 

geral à liberdade. Assim, se na teoria do direito e no método de argumentação pretendo seguir 

o interpretativismo de Dworkin, na conclusão pretendo rejeitar suas visões (que, a meu ver, 

são bastante convergentes com as de Eisgruber e Sager). Espero que, ao fim da tese, esta 

exposição das referências esteja mais transparente e se constitua num argumento consistente e 
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forte, apesar - e, a verdade, uma vez que - produto em reflexões poderosas disponíveis na 

bibliografia a respeito das relações entre estado e religião.  

Os elementos deste produto serão expostos em maior detalhe nos três capítulos do 

trabalho. Mas vale apresentá-los brevemente. No primeiro capítulo, defendo o conceito de 

religião a ser empregado no trabalho. O conceito a ser adotado é expansivo como em 

Dworkin
54

 e segue observações feitas por MacLure e Taylor sobre os "core commitments"
55

, 

embora estes autores pretendam se escusar do uso da expressão "religião" para falar em 

"consciência", bem como a de Joseph Boyle a respeito da prática de religião como esforço de 

harmonização com o divino.  É objetivo desta seção apresentar conceito de religião que 

permita selecionar, posteriormente, dentre as manifestações sociais religiosas, aquelas cuja 

liberdade é especialmente relevante à vida bem vivida e à independência ética. Defenderei que 

nem tudo na religião deve ser protegido nestes termos, mas que é possível reconhecer que em 

algumas hipóteses a mera não discriminação contra ações religiosas não basta. Este ponto é 

importante, pois a impossibilidade de fazê-lo sem discriminação foi o que levou Dworkin a 

rejeitar direitos especiais, tema do capítulo segundo. 

Posteriormente, mas ainda no capítulo primeiro, ofereço concepção de secularismo a 

partir das contribuições de Ronald Dworkin, Douglas Laycock e Maclure & Taylor
56

. Neste 

trabalho, secularismo é uma regra de justiça aplicável ao governo que exige que a religião, 

como esforço de harmonização com o divino, deve ser praticada pelos indivíduos ou por 

grupos formados por compromisso individual, não político. Ainda, nesta seção pretendo 

analisar as contribuições à liberdade de religião feitas por Garnett sob a rubrica de "liberdade 

da igreja"
57

 a partir das análises institucionalistas de autores como Jack Balkin e Frederick 

Schauer. Acredito que algo de muito importante possa ser extraído das reflexões de Garnett, a 

saber, a compreensão de que a ideia de um governo limitado, que renuncia a tratar de questões 

de religião, é uma interpretação atraente de secularismo, bem como que a liberdade exige 

regras e arranjos públicos para a sua proteção. Não é meu objetivo saber se Garnett 

concordaria com os detalhes do argumento, mas sim extrair elementos relevantes de sua 

produção acadêmica, sobretudo aos argumentos desenvolvidos nos capítulos seguintes. 
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O objetivo do capítulo segundo é analisar o tema dos direitos especiais. O argumento 

fundamental a ser oferecido é que a distinção entre justiça e ética oferecida por Dworkin, e 

que permite ao estado agir por razões do primeiro tipo, mas não do segundo, como 

interpretada pelo autor, não oferece proteção suficiente à liberdade de religião
58

. Corretamente 

compreendida, a independência ética, isto é, a atribuição ao sujeito, e não a terceiros, a 

possibilidade de decidir sobre o valor da vida, exige mais do que Dworkin pretende 

reconhecer pela distinção entre justiça ética. Exige direitos especiais, isto é, exceções à 

autoridade que o estado tem proibir condutas e que só podem ser negados em situações raras, 

de prevenção de violação de direitos especiais de terceiro
59

. O direito especial à liberdade de 

religião se expressa em acomodações, isto é, por adaptações em regimes ou regras jurídicas 

para atender a demandas oriundas de exercício de religião. Direitos especiais são exigência  da 

igualdade, e incluem a liberdade de expressão mas também a liberdade de religião. Procuro 

ainda expor por que, contra a visão de Dworkin e de autores como Eisgruber e Sager, 

selecionados porque assumem um ônus qualificado de oferecer visão coerente e igualitária da 

liberdade de religião, o reconhecimento de direitos especiais à religião não viola a igualdade; 

pelo contrário, pretendo demonstrar como seu reconhecimento é caracterizado, como sugere 

Nussbaum, por liberdade igualitária, que todos temos, mas que a alguns precisa ser 

especificamente protegida. A compreensão deste ponto exige exposição mais extensa de 

diferentes visões sobre a relação entre igualdade e liberdade e a defesa de uma concepção a 

respeito do "formato" da liberdade (expressão de Nussbaum) que explique por que a igualdade 

exige acomodações. Ademais, a partir de algumas sugestões de MacLure & Taylor, Garnett, 

Greenawalt bem como de Perry Dane, indico algumas hipóteses em que direitos especiais 

podem deixar de ser concedidos.  

Por fim, o capítulo terceiro cuidará o ensino religioso nas escolas públicas. O 

objetivo do capítulo é oferecer interpretação do § 1º do art. 210 da Constituição Federal a 

partir dos argumentos acima apresentados a respeito da relação adequada entre Estado e 

religião. O referido dispositivo obriga o ensino religioso facultativo na educação pública 

fundamental, e sua interpretação foi disputada em ações no Supremo Tribunal Federal (ADIs 

3268-2 e 4439). Neste capítulo, pretendo oferecer leitura igualitária do dispositivo, bem como 
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encontrar um critério de ocorrência do ensino religioso nas escolas que seja integrado à 

natureza secular do governo e às proteções das liberdades individuais de religião. Este critério 

será oferecido, entre outros, a partir de análise de escritos de autores como Douglas Laycock, 

Andrew Koppelman, Eugene Volokh, Eisgruber & Sager e Nussbaum, cujas análises sobre 

financiamento público de ações religiosas são capazes de iluminar as hipóteses em que o 

Estado secular pode beneficiar a religião. O argumento passará pela percepção de que a escola 

pública é uma manifestação institucional específica do estado, em que alguns indivíduos (os 

estudantes) têm suas liberdades privilegiadas, e que isso autoriza o tratamento excepcional das 

suas manifestações sociais, inclusive religiosas, que sejam levadas democraticamente ao 

ambiente escolar. Ademais, analiso as propostas da parte da literatura brasileira que, formada, 

entre outros por Anna Candido Ferraz e Nilton Monteiro, foi levada aos autos da ação pela 

Ação Educativa & outros, bem como defendida pelo Min. Alexandre de Moraes. Defendo que, 

salvo alguns pontos, a literatura é bem sucedida no seu objetivo de apresentar modelo de 

ensino religioso confessional que não viola o artigo 19, I da CF, que veda subvenção ou 

estabelecimento de culto.  

Estes são os delineamentos dos temas e dos argumentos oferecidos nesta tese. Há, 

em outro sentido, diversas coisas que este trabalho não oferece. Entre elas, destacam-se as 

seguintes: 

1) visão geral da teoria contemporânea das religiões, dos seus autores e dos 

argumentos que oferecem, embora diversos sejam mencionados e seus argumentos 

trabalhados, o que se dá conforme a necessidade do argumento da tese.  

2) teoria detalhada da relação entre estado e religião e, embora para dois tema-chave 

(acomodações e ensino religioso nas escolas públicas) argumentos sejam defendidos. 

3) análise detalhada da jurisprudência, embora documentos relativos aos dois tema-

chave sejam trabalhados. 

4) Análise detalhada da CF/88, que tem diversos dispositivos a respeito da religião 

entre religião e Estado. A tese se limita a oferecer o secularismo como uma regra de justiça a 

ser observada nestas relações, bem como razões para compreender religião de maneira ampla, 

e a enfrentar as duas questões mencionadas. Outros temas, como o das imunidades tributárias, 

não são objeto de análise. 
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Algumas observações finais sobre a bibliografia se fazem necessárias. Em muitos 

casos, utilizei versões disponíveis no SSRN, por vezes não publicadas em journals (como é 

aparentemente o caso de Perry Dane
60

), mas somente no site, ou que, ainda que publicadas, 

talvez tenha sofrido alterações. Ainda, cito como sugerido por este sítio, mesmo quando 

referência inclui livro que não foi consultado (a paginação citada, portanto, é a do arquivo em 

.pdf disponível no site)
61

. Ademais, a vesão pode não ser a última disponível, pois a 

plataforma permite revisões, o que naturalmente tem vantagens, mas ao mesmo tempo diminui 

controle do leitor. Ademais, em nota ao capítulo 3 explico como cito os documentos 

processuais consultados. Em especial, acórdão das ADI sobre ensino religioso nas escolas 

ainda não foi publicado, mas diversos votos foram disponibilizados. Ainda, num ponto 

trabalhos em coautoria são citados com nomes em ordens diferentes, para respeitar o que 

parece ter sido a opção dos autores.
62

 Por fim, pelo menos numa ocasição, corrigi a sugestão 

de citação pois no ano indicado estava equivocado.
63

 

Isso dito, passo ao primeiro capítulo do trabalho. 
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 DANE (2013 e 2016). 
61

 TEBBE, SCHARTZMAN & SCHRAGGER (2016a e 2016b). 
62

 GEDICKS & KOPPELMAN (2014a e 2014b) e KOPPELMAN & GEDICKS (2015). 
63

 KOPPELMAN (2017: ano constava como 2012).  



226 

 

CONCLUSÃO 

Expostos em detalhe os argumentos nos capítulos anteriores, e já recapitulados 

anteriormente, gostaria de escrever alguns poucos parágrafos a título de conclusão desta tese. 

Chamo a atenção particularmente a um aspecto da literatura contemporânea a respeito da 

liberdade de religião. Frederick Gedicks acredita que atualmente os argumentos de defesa do 

tratamento especial à religião não são mais convincentes porque nos encontramos num 

momento histórico de valorização da igualdade.
679

. Com efeito, autores como Christopher 

Lund, Thomas Berg e Frederick Gedicks distinguiram dois modos de compreender a liberdade 

de religião: como questão de igualdade ou como questão de liberdade. A primeira é 

representada na literatura norte-americana pela análise antidiscriminatória oferecida por 

Eisgruber e Sager. Dworkin claramente se alia à tradição antidiscriminação de interpretação da 

liberdade de religião. É para defendê-la que escreveu o autor o capítulo terceiro de Religion 

Without God. Há, em contrapartida, autores que defendem a liberdade de religião como uma 

categoria especial. Nos EUA, são deste campo Garnett e o próprio Berg, entre outros. Forma-

se, então, uma oposição entre os defensores da igualdade, que são críticos da especialidade da 

religião
680

 e entre os os que preferem a liberdade e as acomodações à religião. 

A meu ver, é contra este tipo de oposição que o próprio Dworkin escreveu ao 

defender a integração entre igualdade e liberdade.
681

 Segundo o autor, liberdade não tem 

contraste nestes termos com a igualdade. O argumento desta tese é que a liberdade de religião 

como uma categoria especial é uma exigência da igualdade. Esta tese sustentou que a 

dimensão antidiscriminatória da liberdade de religião deve ser preservada e desenvolvida, 

como sugere Dworkin, como uma doutrina do direito geral à independência ética. Mas isso 

não basta. O ponto é que a visão de igualdade como não discriminação é pobre como teoria da 

igualdade, e a meu ver é isso que está disponível na teoria política de Dworkin
682

 contra ele 

próprio. Precisamos, com efeito, além desta doutrina, de maior proteção da liberdade por meio 

de direitos especiais. Uma coisa não exclui as outras. Ambas são necessárias, e ambas são uma 

                                                 
679

 GEDICKS, 1997-8, esp. p. 557 e p. 571. O autor enxerga esta valorização mesmo em autores que defendem 

tratamento especial (por exemplo, Laycock, que cederia à igualdade ao incluir o ateísmo na religião). 
680

 LABORDE é quem analisou de maneira mais abrangente esta literatura, que chama de "egalitarian theories of 

religious freedom": 2014a, 2014b, 2015a (p. 586), 2016 (p. 249). 
681

 DWORKIN, 2001b ou 2005a, cap. 3; 1996b, 2001c, discutidos em ROSA (2014a, pp. 139 e ss., cap. 140 e ss., 

143, 140, 127, 148, 166 (v. n. 707 para citação de DWORKIN, 2001b, p. 122) e 2014b. Veja, entre nós, DA 

SILVA (2015, pp. 275-6). 
682

 Que analisei em ROSA (2014a). 
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exigência da vida livre que a igualdade enxerga ser de todos por justiça
683

. O governo que 

respeita a liberdade assim compreendida é secular, e o é por agir com justiça quanto à religião. 

A meu ver, quem defende teste desta espécie é Martha Nussbaum. Outros autores, 

filiados ao campo da "liberdade", como Laycock,  surgem decisivamente no argumento do 

trabalho, que os incorpora, os relê a partir da igualdade, e os defende entendidos nestes 

termos. É essencial abandonar as linhas de oposição entre igualdade e liberdade. Nos dois 

casos, assume-se visão estreita de igualdade, seja para defendê-la, seja para rejeitá-la. 

Expandida a igualdade, como em Dworkin quando não se equivocada a respeito da liberdade 

de religião, o argumento de Garnett e outros a respeito da religião como mecanismo 

importante de compreensão das limitações ao estado adquire força.  Em suma, a sugestão desta 

tese é que uma visão adequada de igualdade é capaz de explicar por que a religião deve 

receber tratamento especial. Ela é especial, embora não seja única, dizem Eisgruber e Sager, 

mas, ao contrário do que sustentam estes autores, exige certas concessões que não são 

necessárias a outras práticas, e sem as quais nossa harmonização com o divino, para usar os 

conceitos de Boyle, será prejudicado. 

Outra Martha importante é a Mercadora, do inspirador romance escrito por Karen 

Maitland. Esta Martha nos chama a atenção para o compromisso com a liberdade, que é 

compromisso de protegermos coletivamente as escolhas, mesmo as idiossincráticas (só 

homens no sacerdócio, dia de guarda) que nossos concidadãos fizerem no exercício de 

liberdade que também temos - como diz a filósofa igualitária Martha - Nussbaum, ao 

mencionar o "formato" da liberdade de religião. Daí Eisgruber e Sager terem razão ao falarem 

de igual liberdade; mas estão errados - e Dworkin também - em crer que o teste dogmático de 

aplicação desta igual liberdade se limite às hipóteses de discriminação. 

E como proteger a liberdade de religião? A dimensão moral da especialidade da 

liberdade de religião se reflete numa dimensão institucional, que é o direito especial. Daí ser 

desnecessário mostrar que a lei em análise não tratou com suficiente consideração as condutas 

humanas que proíbe (coisa que Dworkin julga necessário mostrar para provar a existência de 

                                                 
683

 DWORKIN, 1995, pp. ; ROSA, 2014a, esp. p. 140 etc.; veja cap. 2 desta tese, acima. GEORGE faz a seguinte 

sugestão: "(...) to distinguish important liberties, whose restriction is justified only for the most compelling 

reasons, from comparatively unimportant and non-basic libertiies, which may more readily be sacrified for the 

sake of competing goods" (1993, p. 228); o autor sugere que a liberdade de religião é do primeiro tipo, enquanto 

esta tese sugere que parte dela é do primeiro e parte dela é do segundo.  
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direito geral à independência ética
684

). É, portanto, desnecessário qualquer benchmark ou 

counterfactual, ao contrário do que sugerem Eisgruber & Sager. É suficiente demonstrar que 

houve afetação a aspecto central da religião (Bagni, Laycock e McConnell), embora haja 

considerçaões outras que indicam que a acomodação não deve ocorrer (como, a meu ver, deve 

ocorre no caso Hobby Lobby).   

Estes são elementos substantivos defendidos nos três capítulos desta tese e que 

caracterizam o caminho contemporaneamente disponível para quebrar o padrão de ostracismo 

identificado por Tierney na citação que abre este trabalho. Na prática, a conclusão é de direito 

à acomodação justificado por direito especial a alguns casos de liberdade de religiosa e direito 

geral à independência ética nos demais. Este arcabouço indica que observantes do Sabá devem 

ser acomodados na aplicação de exames como um ENEM de forma mais generosa que a 

concedida pelo STF e, ainda, que pode haver ensino confessional e proselitista na escola 

pública observados certos critérios disponíveis na literatura estrangeira, mas também 

trabalhados em vertente da doutrina constitucional brasileira.  
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 E que LABORDE (2014b, p. 1263) julgou ponto talvez suficiente para encontrar direitos especiais no autor 

(2014b e 2016, p. 268, n. 24 à p. 255): "Dworkin himself seems to concede that if something is considered by a 

group to be a 'sacred duty', a legislature can only ignore it if it can demonstrate a compelling state interest(39)", 

2014b, p. 1263, sendo a nota 39 de redação "See id." (itálico no original), a 38 "DWORKIN, supra note 2" 

(itálico no original), sendo a 36 "Dworkin, supra note 2, at 136 (emphasis added)" (itálico no original). A meu 

ver, esta não é a melhor interpretação do argumento de Dworkin, como defendi acima. 
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