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 EPÍGRAFE 

 As  diferentes  classes  e  frações  de  classes  estão  envolvidas 
 numa  luta  propriamente  simbólica  para  imporem  a 
 definição  do  mundo  social  mais  conforme  aos  seus 
 interesses,  e  imporem  o  campo  das  tomadas  de  posições 
 ideológicas  reproduzindo  em  forma  transfigurada  o 
 campo  das  posições  sociais.  Eles  podem  conduzir  essa 
 luta  quer  diretamente,  nos  conflitos  simbólicos  da  vida 
 quotidiana,  quer  por  procuração,  por  meio  da  luta 
 travada  dos  especialistas  da  produção  simbólica 
 (produtores  a  tempo  inteiro)  e  na  qual  será  em  jogo  o 
 monopólio  da  violência  simbólica  legítima  (cf.Weiber), 
 quer  dizer,  do  poder  de  impor,  e  mesmo  de  inculcar 
 instrumentos  de  conhecimento  e  de  expressão  (taxinomias) 
 arbitrários,  embora  ignorados  como  tais  da  realidade 
 social. 

 Pierre Bourdieu 



 RESUMO 

 A  proposta  deste  trabalho  é  analisar  a  atuação  da  ANAJURE  -  Associação  Nacional  de 
 Juristas  Evangélicos  –  no  debate  público  e  no  judiciário,  principalmente  sobre  a  defesa  do 
 Ensino  Religioso  em  escolas  públicas  no  Brasil.  A  ANAJURE  foi  fundada  em  Brasília  no  ano 
 de  2012  por  advogados  evangélicos  com  o  intuito  principal  de  atuar  na  defesa  da  liberdade 
 religiosa  e  no  apoio  jurídico  de  igrejas  cristãs  evangélicas,  bem  como  membros  e  apoiadores 
 que  sigam  a  mesma  orientação  religiosa.  Minha  investigação  tem  como  recorte  a  atuação  da 
 ANAJURE  como  amicus  curiae  no  Supremo  Tribunal  Federal,  principalmente  na  Ação  Direta 
 de  Inconstitucionalidade  4439/2010,  proposta  pela  Procuradoria  Geral  da  República  que 
 visava  a  debater  a  possibilidade  ou  não  de  ser  ministrada  aulas  de  ensino  religioso 
 confessional  em  escolas  públicas  no  Brasil.  As  análises  aqui  propostas  baseiam-se  em 
 legislações,  documentos  referentes  à  associação,  vídeos  e  acompanhamento  de  páginas  e 
 perfis  da  organização,  bem  como  de  atores  individuais  na  internet  e  as  redes  que  foram  sendo 
 construídas  ao  longo  dos  anos  que  fizeram  com  que  a  ANAJURE  se  destacasse  no  atual 
 cenário político brasileiro. 

 Palavras Chave  : Religião; Judiciário; Anajure, Ensino  Religioso, ADI 4439/2010. 



 ABSTRACT 

 The  purpose  of  this  work  is  to  analyze  the  performance  of  ANAJURE  -  National  Association 
 of  Evangelical  Jurists  -  in  the  public  debate  and  in  the  judiciary,  mainly  on  the  defense  of 
 Religious  Education  in  public  schools  in  Brazil.  ANAJURE  was  founded  in  Brasilia  in  2012 
 by  evangelical  lawyers  with  the  main  purpose  of  acting  in  defense  of  religious  freedom  and 
 legal  support  of  evangelical  Christian  churches,  as  well  as  members  and  supporters  who 
 follow  the  same  religious  orientation.  My  investigation  focuses  on  ANAJURE's  role  as 
 amicus  curiae  in  the  Supreme  Court,  mainly  in  the  Direct  Action  of  Unconstitutionality 
 4439/2010,  proposed  by  the  Attorney  General's  Office,  which  aimed  to  debate  the  possibility 
 or  not  of  teaching  confessional  religious  teaching  classes  in  public  schools  in  Brazil.  The 
 analyzes  proposed  here  are  based  on  legislation,  documents  relating  to  the  association,  videos 
 and  monitoring  of  pages  and  profiles  of  the  organization,  as  well  as  individual  actors  on  the 
 internet  and  the  networks  that  were  built  over  the  years  that  made  ANAJURE  itself  stand  out 
 in the current Brazilian political scenario. 

 Keywords:  Anajure, confessional religious education,  ADI 4439/2010  . 
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 Introdução 

 A  proposta  deste  trabalho  é  analisar  a  atuação  da  ANAJURE  -  Associação  Nacional  de 

 Juristas  Evangélicos  no  debate  público  e  no  Judiciário,  principalmente  sobre  a  questão  do 

 Ensino  Religioso  em  escolas  públicas  no  Brasil.  Mais  especialmente,  sobre  a  controvérsia  em 

 torno  do  ensino  religioso  confessional.  A  ANAJURE  foi  fundada  em  Brasília  no  ano  de  2012 

 por  advogados  cristãos  evangélicos  com  intuito  principal  de  atuar  na  defesa  da  liberdade 

 religiosa  e  no  apoio  jurídico  de  igrejas  cristãs  evangélicas,  bem  como  membros  e  apoiadores 

 que  sigam  a  mesma  orientação  religiosa,  também  funcionar  como  um  foro  de  debates  e 

 discussões sobre a legislação brasileira. 

 O  Ensino  Religioso  é  componente  curricular  da  educação  básica  e  está  previsto  na 

 Constituição  Federal  de  1988  em  seu  artigo  120  que  assevera  que  serão  fixados  conteúdos 

 mínimos  para  o  ensino  fundamental,  de  maneira  a  assegurar  a  formação  básica  comum  e 

 respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. 

 Dessa  forma,  apesar  do  Estado  ser  laico,  não  possuir  religião  oficial,  justamente  no 

 intuito  garantir  o  direito  fundamental  à  liberdade  religiosa  para  todos,  as  controvérsias 

 legislativas  vão  dar  origem  a  questionamentos  e  disputas  de  grupos  sociais  que  defendem  o 

 ensino  religioso  confessional,  bem  como  de  grupos  sociais  que  defendem  que  não  deve  haver 

 ensino  religioso  nas  escolas  públicas,  além  da  divergência  dentro  da  sociedade  brasileira 

 acerca  desse  tema,  sobre  a  forma  como  se  daria  o  ER,  conforme  veremos  no  desenrolar  do 

 trabalho,  os  impasses  gerados,  tais  como  bullying,  intolerância  religiosa,  violência  e  assédio 

 moral, são latentes e presentes no ambiente escolar. 

 Para  embasar  esta  análise,  trarei  para  o  debate  autores  que  tratam  o  tema  em  seus 

 trabalhos  acadêmicos  e  professores,  tais  como  Christina  Vital  da  Cunha,  Janayna  de  Alencar 

 Lui,  Ricardo  Mariano,  Emerson  Giumbelli,  Paula  Montero,  Sandra  Carneiro,  Ronaldo 

 Almeida e Ana Paula Miranda. 

 Existe  um  conjunto  de  trabalhos  relevantes  sobre  a  história  da  construção  da  educação 

 no  Brasil,  e  não  é  o  objetivo  deste  trabalho  servir  a  tal  fim,  entretanto,  este  breve  apanhado 

 histórico  serve  como  norteador  da  pesquisa,  pois  a  origem  do  ensino  público  no  país  e  seu 

 desenvolvimento  fazem  parte  de  um  processo  de  construção  histórica  e  social  que  foi 

 atravessado  pela  presença  do  Ensino  Religioso  nas  escolas;  sendo  necessário  compreender 

 que  a  formação  de  cultura  brasileira  até  o  processo  que  nos  leva  ao  julgamento  da  ADI 
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 4439/2010  não  foi  um  acontecimento  ao  acaso,  mas,  que  já  haviam  ações  anteriores  a  esta, 

 bem  como  forças  sociais  de  lideranças  religiosas  e  não  religiosas  que  atuavam  e  atuam  no 

 sentido de apaziguar as divergências existentes na lei sobre o tema. 

 As  primeiras  escolas  no  país  foram  fundadas  pela  Companhia  de  Jesus  e  datam  do 

 período  do  Brasil  colônia  .  O  ensino  religioso  confessional  marcou,  portanto,  o  início  da 1

 educação  no  país.  Sendo  assim,  o  catolicismo  influenciou  diretamente  a  formação  cultural  e  a 

 estrutura  social  no  nascente  país.  O  padroado,  sistema  jurídico  medieval  que  concedia  um 2

 domínio  direito  da  Coroa  portuguesa  e  espanhola  nos  negócios  religiosos,especialmente  nos 

 setores  administrativos,  jurídicos  e  financeiros,  foi  estendido  aos  imperadores  do  Brasil.  Esse 

 sistema  também  concedia  aos  padres  e  bispos  o  status  de  funcionários  da  Coroa.  Um  dos 

 notáveis  resultados  dessa  relação  era  que  assuntos  da  Igreja  também  eram  assuntos  de  Estado 

 e  vice  e  versa,  influenciando  a  formação  de  leis,  a  administração  pública,  a  economia,  a 

 construção de sentidos de justiça, de moral, concepções sobre arte, beleza, cultura e educação. 

 De  acordo  com  Regina  Novaes  (1997),  apesar  de  existirem  outras  crenças  entre  nossos 

 povos,  como  as  religiões  de  matriz  africana  e  o  protestantismo,  a  Igreja  Católica  ainda  se 

 apresentava  ou  se  apresenta  como  religião  dominante  no  país,  fruto  de  uma  “cultura  brasileira 

 católica”  que  adveio  de  uma  legitimidade  construída  pelo  reconhecimento  social  da 

 autoridade moral. 

 Certamente,como  ocorre  nas  cidades,  entre  os  trabalhadores  do  campo  estão  também 
 presentes  outras  crenças  religiosas.  Isto  é,  também  na  área  rural  o  protestantismo 
 histórico,  o  pentecostalismo,as  religiões  afro-brasileiras  e  outras  alternativas 
 religiosas  se  fazem  cada  vez  mais  visíveis.  Ainda  assim  –  transnacional,  hierárquica 
 e  sacramental  –  a  Igreja  Católica  continua  sendo  a  religião  dominante  no  país. 
 Pode-se  dizer  que  há  uma  “cultura  brasileira  católica”  que  se  expressa  tanto  no 
 catolicismo  cotidianamente  vivido  pela  maioria  da  população,  quanto  em  termos  da 
 legitimidade  e  reconhecimento  social  da  autoridade  moral  do  clero  católico.  Isto 
 porque,  ao  longo  da  história,  a  hierarquia  eclesiástica  brasileira  foi  construindo  sua 
 legitimidade  para  interpelar  moralmente  o  Estado  e  a  Sociedade  (NOVAES,  1997,  p. 
 5). 

 2  A  união  indissociável  entre  Igreja  Católica  e  Estado  português  e  espanhol  marcou  a  ação  colonizadora  desses 
 dois  reinos  em  disputa  pela  hegemonia  no  comércio  mundial  no  início  dos  Tempos  Modernos  e  também  as 
 ações  pastorais  de  atrair  à  fé  católica  os  povos  nativos  das  terras  conquistadas  e,  ainda,  a  luta  contra  o  avanço 
 do  protestantismo.  O  fim  do  regime  de  padroado  no  Brasil  se  deu  com  a  Proclamação  da  República  em  1889. 
 (SECO & AMARAL, 2006). 

 1  CALEGARI.  Ricardo  Pereira.“Os  210  anos  de  pedagogia  jesuíta  no  Brasil”.  Seminário  Internacional  de 
 Educação Superior 2014.  Universidade de Sorocaba,  2014, p. 4. 
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 As  escolas  administradas  pelos  padres  jesuítas  ministravam  matemática,  filosofia, 

 teologia  e  ciências  sagradas.  O  método  pedagógico  dos  jesuítas  escrito  por  Santo  Inácio  de 

 Loyola  (1491  d.C.  –  1556  d.C.)  chamava-se  Ratio  Studiorum  ,  documento  que, 

 resumidamente,  tratava-se  de  um  manual  com  467  regras  cujos  elementos  mais  importantes 

 abrangiam  a  administração,  curriculum  em  metodologia  educacional  ministrada  pela 

 Companhia  de  Jesus,o  que  demonstra  que  a  Igreja  Católica  desde  o  Brasil  colônia  já  possuía 

 material gráfico e professores próprios para ministrar educação sob seus moldes. 

 Na  pedagogia  jesuítica  a  instrução  e  a  educação  progrediam  juntas,desta 
 maneira,não  se  deve  desconsiderar  esses  processos  como  estritamente  religiosos  e 
 que  se  utiliza  do  ensino  para  promover  a  verdadeira  religião,  pois  o  ideal  da 
 Companhia  é  proporcionar  a  realização  plena  da  natureza  humana.  Santo  Inácio  quer 
 que  seus  companheiros  tenham  domínio  de  si  mesmo  e  que  sejam  homens  de  caráter 
 [...]”(FRANCA,1952,p.13-14).  Verifica-se  que  a  pedagogia  Inaciana  emprega  a 
 doutrina  do  Evangelho,  o  qual  tem  como  fundamento  os  preceitos  da  moral  de  Jesus 
 Cristo.  Rodrigues  (1917,  p.  19)  argumenta  que  “a  educação  moral  é  o  fim  aqueles 
 primeiro  que  tudo  pretendem  chegar  e  para  a  qual  fazem  convergir  todos  os  meios 
 que  estão  ao  seu  alcance”.  Sendo  assim,seus  colégios  formam  homens  de  caráter 
 predominantemente  cristão,  uma  vez  que  S.  Inácio  tinha  convicção  de  que  a 
 instrução  sem  a  educação  religiosa  constituía  um  perigo  para  a  sociedade 
 (TOYSHIMA, MONTAGNOLI & COSTA, 2012, p. 3). 

 O  ensino  jesuíta  era  voltado  também  à  catequização  dos  nativos  indígenas  com  o 

 propósito  de  ampliar  a  base  religiosa  católica.  A  Companhia  de  Jesus  foi  fundada  em  meio  à 

 Reforma  Protestante  na  Europa,  podendo  ser  considerada  de  grande  importância  dentro  da 

 Igreja  Católica  na  Contra  Reforma,  que  tinha  como  objetivo  conter  o  avanço  da  religião 

 protestante.  A  Companhia  de  Jesus  atuou  utilizando  duas  estratégias:  a  educação  dos  homens 

 indígenas  e  ação  missionária  pela  qual  procuraram  converter  ao  catolicismo  povos  das  regiões 

 que estavam sendo colonizadas. 

 Dessa  forma,  o  ensino  no  Brasil  colônia  foi  comandado  pela  Igreja  Católica  por  210 

 anos  até  a  expulsão  dos  jesuítas  pelo  Marquês  de  Pombal,  em  1759.  Foi  instituído,  então,  o 

 ensino  público  e  laico,  oficializado  em  1772,  garantindo,  no  entanto,  a  permanência  do 

 ensino religioso. 



 14 

 Em  1827,  já  no  período  da  imperial  de  Dom  Pedro  I,  surge  a  primeira  lei  de  Ensino 

 Elementar  ,  quando  foi  outorgado  ao  Império  a  competência  no  oferecimento  do  ensino 3

 público. 

 Os  grupos  escolares  constituíram  um  fenômeno  urbano,  já  que  no  meio  rural  ainda 
 predominou  por  muito  tempo  as  escolas  isoladas.  A  escola  eficiente  para  a  formação 
 e  seleção  das  elites  foi  o  grupo  escolar,  pois  a  questão  do  ensino  para  as  massas 
 populares  só  esteve  presente  na  reforma  paulista  de  1920.  Já  que  possuíam  turmas 
 seriadas,  os  grupos  escolares  também  eram  conhecidos  como  escolas  graduadas 
 (SAVIANI, 2006, p. 9-32). 

 Na  grade  curricular  da  escola  pública,  o  E.R  católico  era  previsto  por  lei.  Deve-se 

 relembrar que o Brasil Império possuía religião oficial Católica Apostólica Romana. 

 [...]  no  período  da  monarquia,o  qual  podemos  considerar  a  “segunda  etapa”  do 
 processo  do  Ensino  Religioso  no  Brasil,  o  entendimento  dessa  disciplina,  conforme  a 
 determinação  oficial  do  Império,  é  que  deve  ser  dada  a  partir  da  fé  expressada  pela 
 Igreja  Católica  Apostólica  Romana.  Durante  esse  período,  o  Ensino  Religioso  ainda 
 estava  atrelado  ao  Estado,  porém  o  catolicismo  passa  a  ser  a  religião  oficial  do 
 Império  e,  desse  modo,  o  componente  pedagógico  passa  a  ser  acobertado  e 
 submetido  à  metrópole  como  aparelho  ideológico,  devido  a  todo  o  poder  que  a  Igreja 
 detém,tanto  patrimonial  quanto  cultural  e  social.  A  Igreja,  nessa  época,  tinha  o 
 interesse  de  evangelizar  pregando  ou  impondo  a  doutrina  católica  romana.  O  Ensino 
 Religioso,  da  mesma  forma  que  no  período  colonial,  ainda  continuava  sob  a  forma 
 de  catequese,  objetivando  doutrinar  os  índios  e  os  negros,bem  como  as  classes 
 menos favorecidas (BORIN, 2018, p  .  5). 

 Na  segunda  metade  do  século  XIX,  protestantes,  principalmente  oriundos  dos  Estados 

 Unidos,  chegam  com  intuito  proselitista.  Surgem  no  Brasil  as  primeiras  escolas  e  colégios 

 cristãos  protestantes,  dada  a  importância  que  a  palavra  tem  para  esse  segmento,  como  analisou 

 Mafra  (2001).  As  igrejas  Metodistas,  Presbiterianas  e  Batistas  podem  ser  caracterizadas  no 

 Brasil  por  uma  “forte  preocupação”  educacional,  contudo,  essa  educação  tinha  um  cunho 

 evangelizador.  Esses  grupos  acreditavam  que  a  educação  poderia  ser  usada  como  estratégia 

 3  Lei  de  15  de  Outubro  de  1827:“Manda  crear  escolas  de  primeiras  letras  em  todas  as  cidades,  villas  e  logares 
 mais  populosos  do  Imperio.  Dom  Pedro,  por  Graça  de  Deus,  e  unanime  acclamação  dos  povos,  Imperador 
 Constitucional,  e  Defensor  Perpetuo  do  Brazil:  Fazemos  saber  a  todos  os  nossos  subditos,  que  a  Assembléa 
 Geral  decretou,  e  nós  queremos  a  lei  seguinte:  Art  1º  Em  todas  as  cidades,  villas  e  logares  mais  populosos, 
 haverão  as  escolas  de  primeiras  letras  que  forem  necessarias.  Art  2º  Os  Presidentes  das  provincias,  em 
 Conselho  e  com  audiencia  das  respectivas  camaras,  enquanto  não  tiverem  exercicio  os  Conselhos  geraes, 
 maracarão  o  número  e  localidades  das  escolas,  podendo  extinguir  as  que  existem  em  logares  pouco  populosos  e 
 remover  os  Professores  dellas  para  as  que  se  crearem,  onde  mais  aproveitem,  dando  conta  á  Assembléa  Geral 
 para final resolução” (CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS, 2019). 
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 para  ampliar  e  difundir  seus  valores  morais  e  culturais,  além  de  ser  fundamental  para 

 conquistar espaço na sociedade brasileira. 

 Os  missionários  que  vieram  do  norte  dos  Estados  Unidos  partilhavam  de  um 
 conceito  o  de  evangelização  que  incluía  conscientemente  a  educação  como 
 estratégia  para  moldar,  em  longo  prazo,  uma  nova  sociedade,  formando  pessoas 
 cujos  valores  fossem  influenciados  pela  cultura  anglo-saxã.  Isso  implicava  na 
 liberdade  de  consciência  e  religião,  o  livre  comércio  e  os  ideais  de  progresso  da 
 época.[...]  Em  contraste  com  o  sistema  educacional  ainda  precário  do  Brasil  da 
 época,esse  modelo  encontrou  grande  receptividade,  como  veremos,  por  parte  de 
 certas  camadas  da  elite  intelectual  brasileira  formada  por  republicanos,  maçons, 
 comerciantes  e  pequenos  empresários  que  se  espelhavam  no  crescimento  econômico 
 dos  Estados  Unidos  e  da  Inglaterra  como  ideais  para  o  Brasil.  [...]  Além  disso,tais 
 educandários  deveriam  servir  também  como  local  de  testemunho  de  uma 
 religiosidade  supostamente  mais  racional  e  menos  supersticiosa,  marcada  por 
 valores morais também supostamente superiores (CALVANI,2009, p. 53-69). 

 Os  protestantes  sofreram  discriminação  e  intolerância  religiosa,  de  acordo  com  Santos 

 (2007  p.124),  o  autor  destaca  que  no  universo  rural,  com  a  frágil  presença  do  catolicismo,  em 

 muitas  dessas  áreas  de  ocupação,  o  empreendimento  protestante  de  conversão  marcou  a  vida 

 social.  A  partir  de  então,  tem  início  um  processo  de  expansão  protestante  e,  posteriormente, 

 pentecostal, que vai crescendo ao longo do século subsequente. 

 De  acordo  com  Bomery  (2003),  o  Brasil  republicano  possuía  17  milhões  de  habitantes 

 em  1906,  dos  quais  74,6%  eram  analfabetos.  A  maioria  dessa  população  era  formada  por 

 escravos  libertos,  brancos,  indígenas  e  mestiços.  Esses  primeiros  anos  da  República  foram 

 marcados,  segundo  Siss  (2003),  por  uma  retomada  no  pensamento  e  crença  que  a  educação 

 seria  uma  forma  de  alcançar  o  progresso.  O  ideário  que  envolvia  tal  período  no  âmbito  da 

 educação,  chamado  Nova  Escola,  adquiriu  bastante  representatividade  no  Brasil,  segundo 

 Sanchez  &  Almeida  (2016).  Isso  trouxe  para  o  país  o  impulso  à  profissionalização  de 

 professores  e  outros  especialistas  do  campo  educacional,  bem  como  importantes  inovações 

 metodológicas de ensino e educação. 

 O  Manifesto  dos  Pioneiros  da  Educação  Nova,  de  1932,  propôs  que  o  Estado 

 organizasse  um  plano  geral  de  educação  comum  à  escola  pública,  que  deveria  ser  laica, 

 obrigatória  e  gratuita.  Entretanto,  um  decreto  de  Getúlio  Vargas  datado  do  ano  anterior,  1931, 

 já  havia  reintroduzido  o  E.R  nas  escolas  públicas  mesmo  que  de  forma  facultativa;  e  na 

 Constituição  de  1934  o  art.153  “ratifica”  o  decreto  de  1931.  O  E.R  entra  na  previsão  do  texto 

 constitucional de forma facultativa. 
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 O  Manifesto  foi  escrito  durante  o  governo  de  Getúlio  Vargas  e  consolidava  a  visão 
 de  um  segmento  da  elite  intelectual  que,  embora  com  diferentes  posições 
 ideológicas,  vislumbrava  a  possibilidade  de  interferir  na  organização  da  sociedade 
 brasileira  do  ponto  de  vista  da  educação.  Redigido  por  Fernando  de  Azevedo,  dentre 
 26  intelectuais,  entre  os  quais  Roldão  Lopes  de  Barros,  Anísio  Teixeira,  Afrânio 
 Peixoto,  Lourenço  Filho,  Antônio  F.  Almeida  Junior  ",  [2]  Roquette  Pinto,  Delgado  de 
 Carvalho,  Hermes  Lima  e  Cecília  Meireles.  Ao  ser  lançado,  no  meio  do  processo  de 
 reordenação  política  resultante  da  Revolução  de  30,  o  documento  tornou-se  o  marco 
 inaugural  do  projeto  de  renovação  educacional  do  país.  Além  de  constatar  a 
 desorganização  do  aparelho  escolar,  propunha  que  o  Estado  organizasse  um  plano 
 geral  de  educação  e  defendia  a  bandeira  de  uma  escola  única,  pública,  laica, 
 obrigatória  e  gratuita.  O  movimento  reformador  foi  alvo  da  crítica  forte  e  continuada 
 da  Igreja  Católica,  que,  naquela  conjuntura,  era  forte  concorrente  do  Estado  na 
 expectativa  de  educar  a  população,  e  tinha  sob  seu  controle  a  propriedade  e  a 
 orientação de parcela expressiva das escolas da rede privada (FGV-CPDOC, 2015). 

 Nas  Constituições  subsequentes  (1946,  1961,  1967,1988),  o  E.R  é  previsto  de  forma 

 facultativa,  não  especificando  se  confessional  ou  não.  O  Estado  brasileiro,  mesmo  com  a 

 República,  continuou  a  manter  uma  relação  estreita  com  a  Igreja  Católica,  apoiando  projetos 

 de assistência social, de saúde e de educação. O art.146, dispunha,  in verbis  : 

 O  casamento  será  civil  e  gratuito  a  sua  celebração.  O  casamento  perante  ministro  de 
 qualquer  confissão  religiosa,  cujo  rito  não  contrarie  a  ordem  pública  ou  os  bons 
 costumes,  produzirá,  todavia,  os  mesmos  efeitos  que  o  casamento  civil,  desde  que 
 perante  a  autoridade  civil,na  habilitação  dos  nubentes,  na  verificação  dos 
 impedimentos  e  no  processo  da  oposição,  sejam  observadas  as  disposições  da  lei 
 civil e seja ele inscrito no Registro Civil. O registro será gratuito e obrigatório  . 

 Ainda  hoje  observamos  que,  no  espaço  social  e  político  brasileiro,  a  presença  das 

 igrejas  cristãs  nas  áreas  de  educação,  saúde  e  assistência  social  sempre  correspondeu  a  uma 4

 delegação  consentida  pelo  Estado.  Um  exemplo  são  as  isenções  tributárias;  o  recebimento  de 

 recursos  financeiros  públicos,  quando  foi  dada  a  igrejas  cristãs  concessões  públicas  de  canais 

 televisivos  e  de  rádio  (Vital  da  Cunha  2017);  bem  como  quando  houve  entre  o  Estado 

 Brasileiro  e  a  Santa  Sé  a  concordata  promulgada  com  o  Decreto  Federal  7107/2010,  onde  o 

 Estatuto  da  Igreja  Católica  no  Brasil  fez  concessões  privilegiadas  para  a  atuação  da  Igreja  em 

 4  SENADO  FEDERAL.  Destinação  de  recursos  públicos  a  comunidades  terapêuticas  esbarra  na  religião  e  em 
 critérios  médicos  .  Disponível  em: 
 http://www.senado.leg.br/noticias/Jornal/emdiscussao/dependencia-quimica/sociedade-e-as-drogas/recursos-pu 
 blicos-comunidades-terapeuticas-religiao-medicos.aspx. Acesso em: 12 out 2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesto_dos_Pioneiros_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_Nova#%5Ch
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 instituições  estatais  como  escolas  públicas,  hospitais,  prisões  e  Forças  Armadas,  como  cita 

 Giumbelli (2008, p. 82): 

 Por  muitas  razões,  a  Igreja  Católica  teve  um  papel  crucial  na  definição  do  novo 
 regime  de  relações  entre  Estado  e  religião  no  Brasil  republicano.  Ressalta-se 
 bastante  o  fato  de  que  a  Igreja  Católica  foi  contrária  à  sua  separação  com  o  Estado.  E 
 é  fácil  de  mostrar  como  seus  líderes  e  representantes  se  empenharam  na  defesa  do 
 regime  contrário  ou  de  algum  tipo  de  reconhecimento,  por  parte  do  Estado,  da 
 preeminência do catolicismo na constituição da nacionalidade. 

 Desta  feita,  foi  apresentado  aqui  de  forma  resumida  o  contexto  social  e  histórico  que 

 antecede  o  julgamento  da  ADI  4439/2010  na  qual  a  ANAJURE  se  pronuncia  a  favor  do  E.R 

 confessional em escolas públicas no Brasil. 

 Passarei, agora, a apresentar os passos da minha pesquisa. 

 Passos da pesquisa 

 Nenhum  etnógrafo  vai  ao  campo  senão  movido  por  incertezas,  dúvidas  e  perguntas. 
 Há  algo  no  campo  que  ele  não  sabe  e  não  conhece.  Seu  movimento  até  ali  é  um 
 movimento  que  busca  saciar  tal  ignorância  e  desconhecimento  [...]  Todo  o  aparato 
 envolvido  em  sua  formação,  no  entanto,  é  convocado  e  utilizado  para  enfrentar  uma 
 incógnita,  o  que  legitima  e  justifica  o  empreendimento.  Ora,  a  penetração  nesse 
 universo  desconhecido  que  se  busca  aclarar  e  compreender  tem  fortes 
 correspondências  com  o  estágio  de  liminaridade  dos  processos  rituais  e  suas 
 sequelas  psicológicas  de  ansiedade  e  incerteza  (SILVA,  Hélio  R.S.  A  Situação 
 etnográfica andar e ver, 2009). 

 Na  infância,  fui  criada  como  católica  praticante  até  meus  nove  anos  de  idade  e 

 estudava  também  em  uma  escola  particular  que  adotava  algumas  práticas  católicas,  tais  como: 

 presença  de  imagens  sacras  na  escola,  comemorações  de  festas  cristãs  católicas,  missas  de 

 formatura,  assim  como  alguns  professores  nos  faziam  orar  antes  de  iniciar  suas  aulas.  A 5

 partir  de  1994,  minha  mãe  adotou  a  religião  cristã  evangélica  pentecostal.  Dessa  forma,  fui 

 obrigada  a  “seguir”  durante  a  infância  e  adolescência  a  mesma  religião  dela.  Ocorre  que, 

 apesar  da  mudança  de  costumes  religiosos  em  casa,  continuei  estudando  na  mesma  escola 

 todo  o  ensino  fundamental.  Então,  eu  fui  proibida  de  participar  de  qualquer  atividade  ou  festa 

 5  Especificamente o “Pai Nosso”. 
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 promovida  no  espaço  escolar,  com  motivo  explicitamente  religioso  ou  não,  como  feriados 

 católicos ou o dia de Halloween. 

 Um  episódio  que  me  recordo  até  hoje  era  que  a  professora  de  história  tinha  recebido 

 reclamações  de  minha  mãe,  que  foi  até  a  coordenação  da  escola  com  o  intuito  de  me  dispensar 

 da  obrigação  de  “rezar  a  reza  católica”.  Então,  passei  a  ficar  de  pé  em  respeito  à  oração,  mas 

 não  podia  rezar.  Outra  situação  era  quando  professores  deixavam  alunos  evangélicos  sozinhos 

 em sala de aula, enquanto todos os demais seguiam para os ensaios da festa junina. 

 Na  minha  turma,  haviam  três  alunos  evangélicos,  um  menino  batista,  uma  menina 

 assembleiana  e  eu  que  era  pentecostal  de  uma  igreja  dissidente  da  Igreja  Presbiteriana,  a 

 Igreja  Cristã  Maranata  –  ICM.  Recordo-me  de  me  sentir  excluída  por  não  poder  participar 

 com  meus  coleguinhas  das  festas  e  danças.  Alguns  colegas  praticavam  bullying  por  sermos 

 “diferentes”.  Certamente,  os  professores  nada  podiam  fazer  para  amenizar  isso,  pois  eles  não 

 podiam  contrariar  as  ordens  de  minha  mãe  e  dos  outros  pais,  para  que  não  participássemos  das 

 atividades  consideradas  religiosas  ou  pagãs.  Algumas  professoras  “fingiam”  não  se  lembrar 

 das  proibições  e  deixavam  que  participássemos  “escondido”  das  atividades  e  festas,  dançar 

 um pouquinho nos ensaios de festas juninas ou na festa do folclore. 

 Sobre  os  outros  alunos  não-católicos,  gostaria  de  descrever  algumas  questões.  O 

 menino  batista,  a  princípio,  era  muito  convicto  que  a  religião  dele  estava  acima  disso,  e 

 aparentava  não  ter  problemas  em  ficar  em  sala  enquanto  todos  se  divertiam,  ele  havia  nascido 

 em  uma  família  batista,  tínhamos  uns  onze  anos,  mas,  no  final  ele  sempre  me  acompanhava 

 para  as  atividades.  A  menina  assembleiana  era  a  que  mais  sofria  com  bullying  dos 

 coleguinhas,  ela  não  podia  usar  brincos,  esmalte,  batom,  cabelo  curto  ou  calças  compridas, 

 pois  segundo  a  igreja  a  qual  ela  frequentava,  calças  compridas  eram  roupas  exclusivamente  de 

 homens. 

 A  ICM  também  proibia  mulheres  de  usarem  calças  compridas,  apesar  de  permitir  o 

 uso  de  cabelos  curtos  e  maquiagem,  exceto  batom  e  esmalte  de  cor  vermelha,  que  não  eram  de 

 “bom  tom”.  E,  assim,  nós,  os  “crentes”,  éramos  marcados  por  diversas  referências  religiosas 

 que  nos  atravessam  e  nos  diferenciavam.  Acredito  que  na  época,  procurávamos  uns  aos  outros 

 numa  tentativa  de  nos  identificar  por  meio  das  nossas  semelhanças,  mas  gostaríamos  de  estar 

 integrados aos demais alunos. 

 Para  mim  que  fui  católica  praticante  antes,  a  mudança  de  religião  de  minha  mãe  me 

 causavam  incômodos  que  me  acompanharam  até  eu  ter  autonomia  financeira  para  sair  da  casa 
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 de  meus  pais,  tais  as  restrições  de  uso  de  certas  roupas,  não  poder  ouvir  música  secular,  não 

 poder  frequentar  praias  ou  cachoeiras.  Praias  e  cachoeiras  eram  locais  considerados 

 impróprios,  por  serem  usados  para  realização  de  oferendas  de  religiões  de  matriz  africana, 

 também  havia  a  proibição  de  assistir  alguns  programas  de  TV  e  filmes,  leitura  de 

 determinados  livros  e  também  havia  proibições  de  uso  de  algumas  marcas  consideradas 

 “demoníacas”. 

 Fazendo  a  passagem  do  tempo,  já  adulta,  deixei  de  seguir  a  religião  de  minha  mãe,  me 

 graduei  em  Direito  na  Universidade  do  Grande  Rio  em  2011.  Posteriormente,  em  2016, 

 comecei  a  dar  aulas  em  um  pré  vestibular  social  da  UFF,  onde  o  ambiente  plural  e  mais  livre 

 que  o  escolar  nos  permitia  abordar  vários  temas  inerentes  à  educação  sexual  e  gênero,  até 

 mesmo  política,  e  percebíamos,  os  outros  professores  e  eu,  como  no  pré-vestibular  podíamos 

 abordar  alguns  temas  que  nas  escolas  seriam  um  problema,  pois  assuntos  tais  como 

 transgeneridade,  homofobia,  transfobia,  assédio  sexual  e  moral,  feminismo,  igualdade  de 

 gênero  e  sociedade  patriarcal,  dentro  das  escolas,  ainda  são  motivo  de  debates  e  conflitos 

 entre  alunos,  pais  e  professores.  E  isso  foi  aos  poucos  me  despertando  sobre  o  cunho 

 moralizante  da  escola  e  como  certos  assuntos  ainda  eram  proibidos  ou  tabus,  ou  um  grande 

 problema para serem tratados em sala de aula. 

 A  partir  de  2016,  foi  notória  a  virada  política  que  vinha  ocorrendo  no  Brasil.  Uma 

 onda  conservadora  parecia  tomar  conta  da  política  nacional  e  da  sociedade:  o  negacionismo,  o 

 pedido  de  intervenção  militar  nas  ruas,  as  ameaças  a  liberdades  já  conquistadas  como  bem 

 descrevem  Almeida  &  Toniol  (2018)  e  Vital  da  Cunha  (2020)  em  suas  publicações,  esse 

 momento político fez crescer meu interesse em Sociologia e Política. 

 Comecei  a  refletir  sobre  a  controversa  interface  do  Brasil  entre  a  laicidade  do  Estado  e 

 a  religião  na  política  nacional.  Interessei-me,  principalmente,  pelo  contorno  moralizador 

 conservador atrelado com apoio à política neoliberal. 

 A  bancada  evangélica  veio  então  em  2018  apoiando  o  candidato  à  Presidência  da 

 República,  Jair  Bolsonaro,  um  candidato  militar  reformado,  conservador,  “pela  moral  e  bons 

 costumes”,  deputado  federal  pertencente  à  Bancada  da  Bala,  que  afirmava  em  campanha  sua 

 afinidade  com  políticas  neoliberais  e  também  sua  religião,  declarando-se  cristão  católico, 

 contudo  flertava  com  os  evangélicos  tendo  se  batizado  no  Rio  Jordão  em  Israel  pelo  Pastor 

 Everaldo,  liderança  do  PSC  -  RJ  em  em  2016,  e  por  Edir  Macedo,  líder  da  IURD  no  templo 

 de Salomão em São Paulo, no ano de 2019. 
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 A  agenda  moral  é  o  cartão  de  visita  da  Frente  Parlamentar  Evangélica  (Bancada 

 Evangélica)  e  em  sua  ação  “pela  vida  e  pela  família”  (Vital  da  Cunha  et  al  2012,  2017  a; 

 2019).  Justamente,  pois,  esteve  mais  alinhada  historicamente  às  posições  conservadoras  em 

 relação  aos  costumes  e  ao  liberalismo  econômico.  Dessa  forma,  em  diversos  momentos, 

 investiu  na  necessidade  de  serem  “protagonistas”  da  legislatura,  para  fazer  da  sua  agenda 

 moral  não  apenas  uma  moeda  de  troca  em  troca  de  votos,  mas  um  instrumento  de  influência 

 no Congresso Federal, nas políticas públicas e na sociedade. 

 As  causas  e  efeitos  da  participação  evangélica  na  vida  pública,  as  formas  de 

 organização  social,  cosmológica  e  ritual  das  igrejas  evangélicas  e  suas  relações  com  os 

 tempos  da  política,  com  disputas  por  conceitos  de  laicidade  e  liberdades  religiosas  e  seus 

 efeitos  nos  campos  religioso,  jurídico  e  político,  tiveram  efeitos  para  além  do  campo  político  e 

 têm  grande  influência  na  sociedade,  nas  ciências  sociais  da  religião  e  na  antropologia  das 

 religiões e da política. 

 Para  a  Frente  Parlamentar  Evangélica,  existe  uma  “obrigação”  de  estar  atuando 

 politicamente  e  juridicamente  para  defender  os  valores  religiosos  dos  valores  “perniciosos”. 

 Esses  valores,  segundo  a  bancada  evangélica,  são  constantemente  levantados  por  movimentos 

 feministas,  intelectuais  e  relativistas.  A  principal  proposta  é  estabelecer  emblemas,  construir 

 suas  reputações,  evocar  sentimentos  e  produzir  verdades  religiosas  para  lutar  contra  projetos, 

 grupos e temas que são inimigos do Evangelho. 

 Dos  bastidores  da  Frente  Parlamentar  Evangélica,  veio  se  desenvolvendo  um  corpo 

 técnico  especializado  na  ação  política,  não  só  no  Legislativo,  mas  também  no  Poder 

 Executivo  e  Judiciário,  como  é  o  caso  da  Ministra  Damares  Alves  ,  que  assessorava 6

 juridicamente  parlamentares  dentro  do  Congresso,  cristãos  da  Bancada  Evangélica,  como 

 Magnus  Malta  –  ex-senador  e  Arolde  de  Oliveira  –  senador  pelo  Rio  de  Janeiro.  Damares  é 

 pastora  e  constantemente  aparece  como  notícia  sendo  apontada  como  fundadora  da 

 ANAJURE,  a  Associação  nega  que  Damares  Alves  seja  fundadora  da  ANAJURE,  porém  a 

 constante  aparição  junto  aos  eventos  da  associação,  bem  como  homenagens  recebidas, 

 demonstram  que  sua  influência  na  Associação  é  bem  grande,  deixando  dúvidas  sobre  o 

 assunto.  Em  2018,  Damares  se  tornou  ministra  no  governo  do  então  presidente  de  Jair 

 Bolsonaro  e  sua  atuação  saiu  do  legislativo  para  o  executivo,  bem  como  a  ANAJURE  se 

 6  ANAJURE.  Em  resposta  ao  Gregório  Duvivier  (...).  Disponível  em: 
 https://www.youtube.com/watch?v=YRQz_HwnEdw. Acesso em: 05 abr. 2021. 
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 tornou  famosa  por  sua  atuação  com  o  Poder  Judiciário,  principalmente  no  Supremo  Tribunal 

 Federal (STF), atuando como  amicus curiae  em prol  da defesa do direito à liberdade religiosa. 

 Os  membros  da  Frente  Parlamentar  Evangélica  entenderam  que  tinham  que  aprender 

 as  estratégias  políticas  necessárias  para  jogar  para  vencer,  instrumentalizando  princípios 

 jurídicos  para  que  os  seus  preceitos  morais  religiosos  fossem  validados  em  projetos  de  lei 

 propostos;  explorando,  assim,  a  tendência  conservadora  de  uma  população  extremamente 

 discriminatória  em  relação  às  mudanças  sociais  e  aos  novos  parâmetros  culturais,  sexuais  e 

 familiares (Vital da Cunha, 2020). 

 Por  exemplo,  eles  evocaram  o  pânico  moral  ao  afirmar  que  o  governo  anterior  ao  de 7

 Bolsonaro,  mais  especificamente  os  governos  do  Partido  dos  Trabalhadores  (PT),  ensinava 

 crianças  na  escola  sobre  reprodução  e  sexualidade  por  meio  do  “kit  gay”  ,  e  que  queriam 8

 tornar  a  pedofilia  legalizada  ,  para  se  opor  às  discussões  sobre  gênero.  Assim,  conseguiram 9

 conquistar  adesões,  principalmente  nos  momentos  de  crise  econômica  e  política  vivida  pelo 

 Brasil  desde  2013,  e  sobretudo  em  períodos  eleitorais  caracterizados  por  divisões,  ameaças  e 

 conflitos. 

 Neste  cenário  de  caos  vindouro,  de  2018  a  2019  realizei  uma  especialização  em 

 Sociologia  Política  e  Cultura  na  PUC-Rio,  onde  o  tema  de  meu  TCC  foi  justamente  sobre  a 

 atuação  evangélica  nas  eleições  presidenciais  que  ocorreram  no  ano  de2018.  Minha  chegada 

 ao  mestrado  no  Programa  de  Pós-Graduação  em  Sociologia  –PPGS/UFF  ocorreu  em  2019,  e 

 foi  resultado  desse  interesse  crescente  pelo  aprofundamento  na  pesquisa  sobre  a  laicidade  do 

 estado, política e a religião em uma perspectiva socioantropológica. 

 Inicialmente,  no  mestrado,  após  minha  integração  ao  LePar  –  Laboratório  de  Estudo 

 Socioantropológicos  em  Política,  Arte  e  Religião,  coordenado  por  Christina  Vital,  minha 

 orientadora,  tive  acesso  a  uma  pesquisa  coordenada  por  ela,  sobre  associações  de  juristas 

 religiosos.  Desse  modo,  decidi  aliar  meus  conhecimentos  adquiridos  na  formação  e  prática  no 

 âmbito do Direito com o interesse renovado pelos estudos de religião. 

 9  CORREIO  BRAZILIENSE.  “Há  um  risco  da  legalização  da  pedofilia  no  Brasil,  afirma  Damares  Alves”. 
 Disponível em:https://cutt.ly/hEBErtt. Acesso em: 05 abr.2021. 

 8  EL  PAÍS.  Bolsonaro  mentiu  ao  falar  de  livro  de  educação  sexual  no  ‘Jornal  Nacional  Disponível  em: 
 https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/29/politica/1535564207_054097.html. Acesso em: 05 abr. 2021. 

 7  SANTOS,  Bruno  Antonio  Barros.  Em  1972,  o  sociólogo  Stanley  Cohen  criou  a  expressão  “pânico  moral”  para 
 definir  a  falsa  percepção  de  pavor  de  algumas  pessoas  em  relação  a  um determinado  grupo  que,  supostamente, 
 representaria  uma  ameaça  para  a  sociedade.  Essa  falsa  percepção  vem  de  estereótipos  e  da  manipulação,  por 
 meio  de  campanhas  de  disseminação  do  medo.  As  eleições  do  “pânico  moral.  JUSTIFICANDO.  29/10/2018. 
 Disponível em:https://cutt.ly/nEBWX8M. Acesso em: 31 mar.2021  . 
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 Minha  pesquisa,  a  princípio,  estava  centrada  sobre  a  Associação  de  Magistrados 

 Evangélicos,  uma  associação  somente  de  magistrados  (juízes)  evangélicos  (ANAMEL).  Com 

 sede  na  cidade  de  São  Gonçalo,  Rio  de  Janeiro,  a  ANAMEL  realizava  eventos  nacionais  tais 

 como  encontros  e  jantares  entre  magistrados  evangélicos  de  diferentes  partes  do  Brasil. 

 Tinham  como  objetivos,  de  acordo  com  sua  rede  social:  a  defesa  individual  de  seus  associados 

 em  temas  que  dissessem  respeito  ao  objeto  de  sua  fé;  a  propagação  do  evangelho  aos 

 magistrados  brasileiros  e  a  promoção  de  ações  e  projetos  de  conteúdo  cristão  que  visassem 

 uma  “transformação  social  .  A  fundação  e  presidência  dessa  associação,  cuja  atuação  data  do 10

 início  dos  anos  2000,  era  exercida  pelo  Desembargador  Fábio  Dutra  ,que  também  é  diretor 11

 honorário  da  ANAJURE,  na  qual  ministra  palestras  e  aulas  em  cursos  disponibilizados  por 

 esta. 

 Durante  os  meses  iniciais  da  pesquisa,  percebi  que,  paulatinamente,  o  site  da 

 ANAMEL  não  era  mais  atualizado  com  eventos  ou  novas  postagens  sobre  suas  atividades;  de 

 certa  forma,  a  ANAMEL  foi  perdendo  protagonismo  para  a  ANAJURE,  que,  ao  contrário, 

 passou  a  protagonizar  inúmeras  ações  no  âmbito  jurídico  e  político  nacional.  É  importante 

 ressaltar  que  a  ANAMEL  focava  em  realizar  encontros  e  jantares,  eventos  sociais  restritos  a 

 magistrados  evangélicos,  ou  seja,  ela  não  abarcava  todo  público  jurídico,  tais  como, 

 advogados,  promotores,  defensores,  estudantes  e  operadores  do  Direito,  e  também  nunca 

 atuou  diretamente  em  ações  judiciais,  ou  oferecendo  cursos  e  demais  atividades  em  que  a 

 ANAJURE atua. 

 Entre  junho  e  agosto  de  2019,  eu  estava  preocupada  com  meu  objeto  de  estudos,  pois  a 

 ANAMEL  não  apresentava  mais  atividades  que  eu  pudesse  acompanhar.  Foi  quando, 

 estimulada  pela  pesquisa  que  já  estava  em  curso  no  LePar,  chamou  minha  atenção,  em  viagem 

 que  fiz  a  São  Paulo,  a  Universidade  Mackenzie,  onde  a  ANAJURE  realizava  e  realiza  parte  de 

 seus eventos e cursos. 

 É  a  partir  da  minha  visita  à  Universidade  Presbiteriana  Mackenzie  que  surgiu  a  ideia 

 de  estruturar  minha  dissertação  em  um  recorte  sobre  a  defesa  do  E.R.  A  Universidade 

 Mackenzie  é  confessional,  e  ministra  de  forma  obrigatória  o  curso  de  cosmovisão  aos  seus 

 alunos,  além  de  comercializar  métodos  de  estudos  para  escolas  de  ensino  fundamental  e 

 11  Trabalhava  no  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  e  atual  presidente  da  IBM  –  Instituto  dos 
 Magistrados do Brasil para o triênio 2019-2022. 

 10  ANAMEL. Disponível em: http://www.anamel.org.br/. Acesso em: 22 mar. 2021. 
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 médio  pelo  Sistema  Mackenzie  de  Ensino  ,  que,  segundo  a  própria  instituição  Mackenzie, 12

 possui  viés  filosófico  teológico  de  acordo  com  sua  cosmovisão  cristã,  além  disso  Uziel 

 Santana,  fundador  e  presidente  da  ANAJURE  era  professor  na  instituição.  Comecei,  então,  a 

 vislumbrar e questionar qual seria a importância dessa pauta de defesa da ANAJURE. 

 Estava  posto  meu  objeto:  o  investimento  político  e  econômico  que  a  ANAJURE  tem 

 no  tema  da  educação  básica  confessional  perpassa  por  uma  relação  muito  estreita  com 

 universidades  e  instituições  confessionais,  tal  qual  a  Mackenzie,  que  comercializa  métodos  de 

 ensino por todo país. 

 Ainda  nessa  fase  exploratória,  chamou  minha  atenção  a  participação  da  ANAJURE  no 

 Julgamento  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  (ADI)  4439  de  2010,  esta  movida  pela 

 Procuradoria  Geral  da  República  (PGR),  julgada  pelo  STF  –  Supremo  Tribunal  Federal.  E,  em 

 especial,  sua  participação  como  amicus  curiae  durante  a  Audiência  Pública  sobre  E.R  no 13

 Supremo Tribunal Federal. 

 Isso  me  pareceu  sobremaneira  promissor,  para  me  ater  ao  tema  mais  geral  da  religião 

 no espaço público, tão candente na atualidade. 

 Metodologia e estrutura da dissertação 

 Para  analisar  a  ANAJURE,  principalmente  em  termos  de  sua  atuação  na  defesa  do 

 E.R  e  junto  ao  Poder  Judiciário  (STF),  farei  uma  pesquisa  qualitativa  de  base  documental  e 

 bibliográfica. 

 13  A  micus  curiae  (art.  138  do  CPC/2015)  é  terceiro  admitido  no  processo  para  fornecer  subsídios  instrutórios 
 (probatórios  ou  jurídicos)  à  solução  de  causa  revestida  de  especial  relevância  ou  complexidade,  sem,  no 
 entanto,  passar  a  titularizar  posições  subjetivas  relativas  às  partes  –  nem  mesmo  limitada  e  subsidiariamente, 
 como  o  assistente  simples.  Auxilia  o  órgão  jurisdicional  no  sentido  de  que  lhe  traz  mais  elementos  para  decidir. 
 Daí,  o  nome  de  “amigo  da  corte”.  O  amicus  curiae  não  assume  a  condição  de  parte.  E  sua  intervenção  não  se 
 fundamenta  no  interesse  jurídico  na  vitória  de  uma  das  partes,  diferenciando-se,  sob  esse  aspecto,  inclusive,  da 
 assistência.  Por  isso,  ele  não  assume  poderes  processuais  sequer  para  auxiliar  qualquer  das  partes.  Ainda  que  os 
 seus  poderes  sejam  definidos  em  cada  caso  concreto  pelo  juiz  (art.  138,  §  2º,  do  CPC/2015),  na  essência,  serão 
 limitados  à  prestação  de  subsídios  para  a  decisão  à  participação  do  amicus  curiae  .  Com  o  fornecimento  de 
 subsídios  ao  julgador,  contribui  para  o  incremento  de  qualidade  das  decisões  judiciais.  Amplia-se  a 
 possibilidade  de  obtenção  de  decisões  mais  justas  –  e,  portanto,  mais  consentâneas  com  a  garantia  da  plenitude 
 da  tutela  jurisdicional  (art.  5º,  XXXV,  da  CF/1988  ).  Por  outro  lado,  sobretudo  nos  processos  de  cunho 
 precipuamente  objetivo  (ações  diretas  de  controle  de  constitucionalidade;  mecanismos  de  resolução  de 
 questões  repetitivas  etc.),  a  admissão  do  amicus  é  um  dos  modos  de  ampliação  e  qualificação  do  contraditório 
 (art.  5º,  LV,  da  CF/1988).  O  ingresso  do  amicus  curiae  no  processo  pode  derivar  de  pedido  de  uma  das  partes 
 ou  do  próprio  terceiro.  Pode  também  ser  requisitado  de  ofício  pelo  juiz.  Portanto,  essa  é  uma  modalidade  de 
 intervenção  que  tanto  pode  ser  espontânea  (voluntária)  quanto  provocada  (coata)  (WAMBIER,  DIDIER  JR, 
 TALAMINI e DANTAS, 2015, p. 438-455). 

 12  MACKENZIE INSTITUCIONAL. Sistema de Ensino Mackenzie  - institucional. 
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 Nesta  pesquisa  não  farei  uma  etnografia  de  documentos  tal  como  Mariza  Peirano,  mas 

 um  trabalho  sobre  os  documentos  como  fontes,  com  um  olhar  etnográfico  sobre  eles, 

 utilizando,  principalmente,  das  produções  de  documentos  pertinentes  à  ADI  4439/2010  que 

 debateu  o  E.R  confessional,  analisando  pareceres,  legislações,  manifestos  escritos, 

 publicações  e  artigos,  coletando  dados,  observando  as  mudanças  e  evoluções  do  tema  Ensino 

 Religioso.  Meu  foco  de  análise,  como  dito  anteriormente,  recaiu  sobre  a  ANAJURE,  mas  não 

 menos  importante  é  a  participação  de  outros  atores  e  redes  que  a  ANAJURE  foi  apresentando 

 ao  longo  de  sua  trajetória.  Nesse  caso,  foi  observado  ao  longo  do  trabalho  que  existiam 

 outros  documentos,  ações  e  manifestos  produzidos  pela  Associação  posteriores  ao  julgamento 

 de  2017  que  não  tratam  somente  do  E.R  mas  que  estavam  de  alguma  forma  interligados  ao 

 tema  da  educação.  Utilizei  documentos  textuais  produzidos  pela  Associação  desde  o  seu 

 início  de  suas  atividades,  acompanhei  a  evolução  de  seus  posicionamentos  políticos  acerca  de 

 temas  relacionados  a  E.R  e  educação,  sua  entrada  junto  ao  STF  como  amicus  curiae  na  ADI 

 4439/2010,  a  reprodução  das  falas  de  atores  da  ANAJURE  e  de  outros  relacionados  ao  tema, 

 bem como documento produzidos para defesa de temas 

 Utilizei,  como  forma  de  obter  tais  informações,  as  redes  sociais  da  ANAJURE,  onde 

 há  publicações  de  relatórios,  artigos,  fotografias  e  informações  de  suas  atividades,  bem  como, 

 foram  observados,  arquivos,  relatórios,  informes  e  documentos  normativos.  Para  tratar  do 

 tema  legislativo  da  ADI,  utilizei  documentos  advindos  do  STF,  Congresso  Nacional  e  Poder 

 Executivo,  Poder  Legislativo  e  Poder  Judiciário.  É  importante  ressaltar  que  estes  também 

 publicizam de forma obrigatória essas matérias e documentos por meios virtuais. 

 Há  uma  ampla  bibliografia  sobre  a  implementação  do  E.R  nas  escolas  públicas  que 

 utilizei,  em  especial,  daquelas  produzidas  por  Emerson  Giumbelli,  Sandra  Carneiro,  Janayna 

 Lui,  bem  como  e  por  integrantes  do  OLE  –  Laboratório  da  Laicidade  do  Estado,  com  destaque 

 para  as  produções  de  Luiz  Antônio  Cunha.  Um  debate  mais  geral  sobre  religião  e  política  foi 

 feito  a  partir  de  referências,  como  Antonio  Flávio  Pierucci,  Ricardo  Mariano,  Paula  Montero, 

 Christina Vital da Cunha. 

 A  dissertação  está  dividida  em  três  capítulos,  uma  introdução  e  uma  conclusão.  No 

 capítulo  1,  analisei  detidamente  a  ANAJURE,  como  defendem  a  liberdade  religiosa,  sua 

 maior  pauta,  levantada  como  bandeira.  Para  isso,  apresentei  a  associação  num  relato  de  suas 

 atividades,  objetivos  e  fins;  analisando  falas,  vídeos,  documentos  e  todo  material  produzido 
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 pelos  atores  que  a  compõem,  bem  como  sua  pauta  de  defesa  da  liberdade  religiosa  junto  ao 

 Poder Judiciário. 

 No  capítulo  2,  o  foco  recai  sobre  a  ADI  4439/2010,  iniciando  pela  implementação 

 legislativa  do  E.R  confessional  após  a  Constituição  de  1988,  trazendo  uma  breve  análise  da 

 própria  CRFB/88,  que  prevê  o  ensino  religioso  de  forma  facultativa,  e  da  Lei  de  Diretrizes  e 

 Bases  de  1996,  que  fomentou  o  E.R  em  âmbito  do  federal,  possibilitando  que  cada  estado 

 federativo  adotasse  suas  próprias  políticas  e  diretrizes  educacionais  para  o  ER.  Foi  realizada 

 também  uma  análise  mais  detida  e  profunda  da  proposta  de  ADI  4439/2010,  detalhando  a 

 formação  do  processo  das  audiências  públicas,  dos  atores  participantes,  e  descrição  dos  votos 

 dos  ministros  no  intuito  de  desenvolver  minha  compreensão  sobre  a  motivação  que  levou  o 

 STF  a  se  posicionar  positivamente  no  intuito  de  que  é  possível  ministrar  E.R  de  forma 

 confessional em escolas públicas no Brasil. 

 No  capítulo  3,  focou-se  na  abordagem  da  ANAJURE  na  defesa  da  liberdade  religiosa 

 como  sua  maior  pauta,  bem  como  temas  que  também  atravessam  a  disputa  existente  no 

 campo  da  educação  no  país,  tais  quais  ensino  de  sexualidade  e  gênero  nas  escolas  e  escola 

 sem  partido,  fazendo  um  link  com  a  defesa  do  ensino  religioso  confessional,  suas  redes  de 

 conexão  com  outros  atores  que  defendem  pautas  consideradas  moralizantes  e  defendidas  pela 

 Frente  Parlamentar  Evangélica,  demonstrando  que  a  Associação  tem  ampliado  sua  atuação 

 jurídica  junto  ao  STF  em  assuntos  ligados  ao  campo  da  educação  dentro  do  país  no  intuito  de 

 garantir que as diretrizes educacionais estejam de acordo com seus ideal religioso e moral. 
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 1. Breve apresentação da ANAJURE 

 Sendo  uma  associação,  a  ANAJURE  necessita  ser  analisada  a  partir  de  suas 

 diferentes  relações  com  a  esfera  política  e  social,  inicio  este  capítulo  indicando  alguns 

 dados  históricos,  organizacionais,  seus  principais  personagens,  os  temas  de  interesse  da 

 associação,  sua  atuação  em  ações  jurídicas,  sua  movimentação  entre  os  três  poderes, 

 apresentando  reflexões  teóricas  sobre  ela.  Muitos  dos  dados  que  constam  neste  capítulo 

 foram retirados do próprio site oficial da ANAJURE  . 14

 A  Associação  foi  fundada  no  ano  de  2012,  em  Brasília,  e  é  composta 

 exclusivamente  por  juristas  evangélicos  que  são  os  operadores  do  direito  como  um  todo; 

 integrantes  do  Poder  Judiciário,  do  Ministério  Público,  da  Defensoria  Pública,  da  OAB,  das 

 Procuradorias  Federais  e  Estaduais,  assim  como  professores  e  estudantes  de  Direito  de  todo 

 o  país.  A  entidade  foi  criada  com  o  objetivo  de  constituir-se  como  fórum  nacional  de 

 discussão  sobre  o  ordenamento  jurídico  brasileiro,  sobre  projetos  de  lei  e  propostas  de 

 políticas  públicas,  como  fruto  de  movimentos  e  parcerias  entre  lideranças  religiosas  e 

 operadores  do  direito  no  Brasil  .  Segundo  relatório  de  atividades  (2012-2015)  oficial  , 15 16

 onde é possível conhecer as origens da associação. 

 Quando,  em  2007,  o  Dr.  Uziel  Santana  se  encontrou  com  o  Dr.  Ênio  Pereira  e  o 
 Dr.  Valter  Vandilson  para  formar  o  movimento  que  culminou  na  instituição  da 
 ANAJURE,  naquela  ocasião,  o  Dr.  Uziel  foi  nomeado  na  função  de  uma  espécie 
 de  “Bandeirante”  do  movimento.  A  ideia  era  percorrer  o  país,  falando  do 
 movimento,  da  necessidade  do  mesmo  e  do  que  estávamos  dispostos  a  fazer  pelo 
 país  e  pelas  igrejas.  Foi,  certamente,  um  ato  de  fé  e  profético.  De  fé,  porque  não 
 havia  condições  financeiras  e  de  tempo  para  isso.  Profético  porque,  nos  anos 
 vindouros,  especialmente,  depois  da  institucionalização  da  ANAJURE  em  2012,  o 
 Dr.  Uziel  acabou  por  se  tornar  realmente  um  bandeirante  do  movimento  de 
 juristas  evangélicos  do  país  [...]  Muitos  dos  desafios  apresentados  durante  os 
 primeiros  anos  foi  exatamente  como  financiar  as  diversas  atividades  e  projetos 
 que  nos  surgiram.  De  início,  o  Dr.  Uziel  Santana  e  seus  diretores  o  faziam  com 
 meios  próprios,  ainda  que  limitados.  Depois,  Deus  levantou  importantes 
 patrocinadores,  como  as  universidades  Mackenzie  e  UniEvangélica  e  outras  tantas 

 16  ANAJURE.  “RELATÓRIO  GERAL  DE  ATIVIDADES  DA  ANAJURE  -  AÇÕES  DESENVOLVIDAS  DE 
 2012  A  2015”.  Site  Oficial  ANAJURE,  2015.  Disponível  em: 
 https://www.anajure.org.br/wp-content/uploads/2015/12/Relat%A2rio-de-a%87%E4es-da-ANAJURE.pdf. 
 Acesso em: 02 abr. 2021. 

 15  Segundo  seu  relatório,  ela  possui  parceria  com  outras  associações  nacionais  e  internacionais  com  objetivos 
 semelhantes,  como  a  “(…)  verbi  gratia”,  da  Religious  Liberty  Partnership  (RLP),  Alliance  Defending  Freedom 
 (ADF),  da  Advocates  International  (AI)  e  da  Federación  Inter  Americana  de  Juristas  Cristianos  (FIJC) 
 (ANAJURE, 2015, p. 10). 

 14  ANAJURE. Site Oficial. Disponível em:https://anajure.org.br/. Acesso em: 01 abr. 2021. 
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 instituições  que  hoje  tem  respaldado  e  financiado  boa  parte  dos  nossos  projetos  e 
 viagens institucionais (ANAJURE, 2015, p. 87-88). 

 D  e  acordo  com  dados  do  relatório  e  do  site,  a  Associação  possuía  vinte  membros  em 

 2012,  cresceu  para  quatrocentos  em  2015  e  atingiu  seiscentos  membros  em  2019.  Com  sua 

 base  oficial  em  Brasília,  a  entidade  possui  coordenação  estadual  estabelecida  em  22 

 Unidades  da  Federação  e  no  Distrito  Federal  (DF)  ,  demonstrando  forte  organização  e 17

 influência  local.  Além  disso,  possui  trinta  Diretores  Nacionais  e  Conselheiros  destacados. 

 Isso  demonstra  um  alto  nível  organizacional,  tendo  sempre  a  figura  de  Uziel  Santana  como 

 principal “CEO” da Associação. Sua divisão de membros segue a seguinte ordem: 

 Conselho  Diretivo  Nacional  (CDN):  órgão  administrativo  diretivo  máximo  da 

 entidade,  cujas  eleições  são  definidas  para  ocorrerem  a  cada  cinco  anos.  Até  a  conclusão 

 desta  pesquisa  o  CDN  era  constituído  pelos  seguintes  membros:  Dr.  Uziel  Santana 

 (Presidente),  Edna  Zilli  (  Presidente  Interina),  Felipe  Augusto  (  Diretor  Executivo),  Luigi 

 Braga  (  Diretor  de  Compliance),  Enio  Araújo  (  Diretor  Financeiro),  Acyr  de  Gerone  (  Diretor 

 Jurídico) e  Alexandre Maia  (  Diretor de Relações Públicas)  . 

 Conselho  Consultivo  Referencial  (CCR):  órgão  administrativo,  de  natureza 

 consultiva,  constituído  por  conselheiros  na  qualidade  de  membros  honorários  ou  líderes 

 eclesiásticos  de  reputação  ilibada  e  de  nobres  serviços  prestados  à  Igreja  evangélica  e  à 

 sociedade,  que  tem  como  finalidade  precípua  opinar  e  aconselhar  a  entidade  nos  assuntos  a 

 ele  submetidos.  Esse  conselho  tem  os  seguintes  membros:  Augustus  Nicodemus 

 (Presidente),  Aloisio  Cristovam,  Arnaldo  Godoy,  Mauro  Meister,  Solano  Portela,  Mervyn 

 Thomas,  Valdira  Câmara,  Christoph  Stueckelberg,  Roberto  Brasileiro,  Thomas 

 Schirrmacher e Fabio Dutra. 

 Conselho  de  Representação  Estadual  (  CRE):  órgão  administrativo  de  natureza 

 representativo-consultiva,  constituído  pelos  coordenadores  das  seções  estaduais  da 

 ANAJURE  entre  os  membros  fundadores,  honorários  ou  efetivos,  que  são  nomeados 

 anualmente  pelo  CDN,  e  tem  a  finalidade  específica  de  executar  regional  e  localmente  as 

 disposições  estatutárias,  regimentais  e  resolutivas  determinadas  pelo  relatório  geral  de 

 atividades  da  ANAJURE,  tendo  os  seguintes  Coordenadores(as):  Drª.  Ana  Regina  Silva 

 17  ANAJURE  não  possui,  segundo  dados  oficiais,  base  e  coordenação  nos  estados  de  Mato  Grosso  (MT),  Piauí 
 (PI), Roraima (RR) e Rondônia (RO) até o fechamento deste trabalho. 
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 Ferreira  (AL),Dr.  Gabriel  Paulo  de  Sousa  Miranda  (AP),  Dr.ª  Mirelle  Melo  de 

 Oliveira(AM),Dr.  Hécio  Bruno(Bahia  -  BA),  Dr.ª  Brennise  Rocha  (CE),  Dr.  Michael  Steffones 

 (DF),Júlia  Guimarães  (ES),  Dr.  Wendell  Quintino  (GO),Drª  Jaqueline  Lima  Carneiro  (MA), 

 Lucas  Fonseca  Costa  (MG),  Dr.  Mário  Freitas  (PA),  Dr.  Fabrício  Lourenço  (PB),Dr.ª  Carol 

 Menezes(PR),Dr.  Eduardo  Azevedo(PE),  Dr.  Matheus  Carvalho(RJ),  Dr.ª  Mariana 

 Ferrolho(RN),  Dr.  Isaac  Mello(RS),  Dr.ª  Adriciane  Portela  (SC),  Dr.ª  Cíntia  Cristina  Silvério 

 Santos (SP), Danielle Trindade Freitas (SE) e Dr. Marcelo Cordeiro (TO). 

 A  partir  desta  estrutura  acima  apresentada  pode-se  perceber  que  possuem  uma 

 estrutura  organizacional  bem  estruturada,  quanto  aos  seus  objetivos  como  associação,  em 

 documento publicizados no site da ANAJURE, pode-se ver seus objetivos institucionais: 

 a)  constituir-se  como  uma  entidade  de  promoção  e  defesa  das  liberdades  civis 
 fundamentais,  dos  ideais  do  Estado  Democrático  de  Direito  e  dos  valores  do 
 Cristianismo,  em  especial,  a  defesa  da  dignidade  da  pessoa  humana;  b)  constituir-se 
 como  uma  entidade  de  auxílio  e  defesa  administrativa  e  jurisdicional  das  igrejas  e 
 denominações  evangélicas,  em  especial,  nos  casos  de  violação  dos  direitos 
 fundamentais  de  liberdade  religiosa  e  de  expressão;c)  constituir-se  como  um  fórum 
 nacional  de  discussão  sobre  o  ordenamento  jurídico  brasileiro,  sobre  os  projetos  de 
 lei  em  tramitação,  sobre  as  propostas  de  políticas  públicas  governamentais, 
 especialmente  no  que  diz  respeito  aos  deveres  e  direitos  humanos  fundamentais  ; 
 d)  constituir-se  como  uma  entidade  fomentadora  e  promotora  de  métodos 
 alternativos  de  resolução  de  conflitos;  f)  constituir-se  como  uma  entidade  que  busca 
 a  consecução  de  parcerias  nacionais  e  internacionais  com  instituições  de  mesmo 
 caráter  e  finalidades;  g)  constituir-se  como  uma  entidade  (…)  de  capacitação  dos 
 seus  associados,  (…)  e  disseminação  dos  seus  valores  institucionais,  em  especial,  a 
 defesa  das  liberdades  civis  fundamentais;h)  constituir-se  como  uma  entidade 
 promotora  de  networking  e  netweaving  entre  os  seus  associados  e  cooperadores 
 (ANAJURE, 2015, p. 9-10). 

 Sendo  uma  operadora  do  Direito,  busquei  me  informar  como  ser  membro  da 

 ANAJURE  e  quais  seriam  as  barreiras  presentes  nesse  processo.  Para  ser  membro  associado 

 da  ANAJURE,  não  basta  apenas  ser  um  jurista,  é  necessário  enviar  documentos  que 

 comprovem  que  o  interessado  (a)  professa  a  religião  evangélica,  tais  como  carta  do  seu 

 representante  religioso,  ou  ficha  de  membro  de  igreja  evangélica;  além  de  comprovação  de 

 que  exerce  função  ou  profissão  ligada  à  carreira  jurídica,  bem  como  é  obrigatório  fornecer 

 os  dados  de  redes  sociais  (Facebook  e  Instagram).  Em  2019,  tentei,  sem  sucesso,  me 

 associar  ao  meu  objeto  de  estudos,  por  não  professar  a  religião  cristã  evangélica,  não  pude 

 concluir  meu  cadastro,  pois  eu  precisaria  de  uma  comprovação  de  que  sou  membro  de 
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 alguma  igreja  evangélica  e  não  sou.  A  associação  possui  três  categorias  de  membros  em  seu 

 site, como descreve abaixo: 

 I  –  Membros  Efetivos:  juristas  que  forem  admitidos  em  conformidade  com  nosso 
 estatuto,  após  entregar  a  documentação  requerida  para  nossa  análise.  /  II  –  Membros 
 Aliados:  são  todos  aqueles  juristas  que,  subscrevendo  a  Declaração  de  Princípios  do 
 art.  6º  e  obedecendo  aos  requisitos  de  admissibilidade  estatutária,  que  forem  assim 
 indicados.  /  III  –  Membros  Provisórios:  estudantes  de  direito  que  forem  admitidos 
 em  conformidade  com  nosso  estatuto,  após  entregar  a  documentação  requerida  para 
 nossa  análise.  /  IV-  Membros  Patronos:  são  todos  aqueles,  pessoa  física  ou  jurídica, 
 que,  independentemente  do  exercício  da  profissão  jurídica,  desejam  contribuir 
 financeiramente  com  a  ANAJURE,  e  forem  assim  admitidos  (Site  Oficial 
 ANAJURE, 2020). 

 Os  associados  também  realizam  um  pagamento  mensal:  Membro  efetivo  (R$40,00), 

 Membro  provisório  (R$20,00).  Estes  podem  participar  dos  eventos  pagos  como  cursos  e 

 pós-graduação,  bem  como  os  gratuitos,  encontros  e  palestras.  Para  quem  é  membro,  a 

 Associação  oferece  um  clube  de  vantagens  válido  em  lojas  comerciais  variadas,  tais  como 

 lojas  de  departamentos  e  supermercados.  O  baixo  custo  atrai  muitos  novos  membros  que  se 

 alinhem  aos  valores  e  professam  a  religião  evangélica.  A  ANAJURE  permite  que  umas 

 grandes  parcelas  de  juristas  se  afiliem,  mas  orienta  que  participem  de  atividades  e  eventos 

 da associação. 

 Entre  seus  apoiadores,  encontramos  figuras  relevantes  no  atual  cenário  político 

 brasileiro,  como  a  ministra  Damares  Alves  –  pastora  da  Igreja  Batista  da  Lagoinha  –,  o 

 ex-ministro  da  justiça  André  Mendonça  e  o  ex-ministro  da  justiça  Sérgio  Moro. 

 Personagens  que,  apesar  de  não  figurarem  no  quadro  diretivo  da  Associação,  sempre 

 participam de eventos e palestras, como professores em cursos ministrados. 

 1.1 Composição: 

 Destaco,  neste  momento,  algumas  personalidades  importantes  da  ANAJURE  na 

 política  atual,  em  cargos  políticos  ou  atuantes  em  debates  relevantes.  As  redes  sociais  da 

 ANAJURE  são  especialmente  importantes  para  identificar  relações  e  conexões  com 

 determinados  atores  políticos.  Dessa  forma,  a  presença  de  membros  da  ANAJURE  não 

 deve  ser  ignorada  no  contexto  recente  de  intenso  debate  e  conflito  social.  O  Governo 

 Bolsonaro  não  é  o  primeiro  a  dialogar  com  a  ANAJURE  para  interesses  e  parcerias 

 diversas, como será discutido posteriormente. 



 30 

 Figura 1: Evento da ANAJURE com alguns atores políticos relevantes 

 Uziel Santana no púlpito no painel sobre o poder judiciário e a perspectiva da cidadania cristã, sentados ao 
 fundo o então ministro da Justiça Sérgio Moro e então advogado da AGU André Mendonça e o desembargador 

 federal William Douglas. Em dez de 2019. Fonte:  Instagram @anajureoficial 

 Segundo  seu  próprio  site  ,  Uziel  Santana  do  Santos  é  o  fundador  ANAJURE.  É 18

 Advogado  Master  e  Fundador  do  SS  Advocacia,  Mestre  em  Direito  pela  Universidade 

 Federal  de  Pernambuco  (UFPE),  Doutorando  em  Direito  (concluindo)  na  Universidad  de 

 Buenos  Aires,  Professor  de  Direito  da  Universidade  Presbiteriana  Mackenzie  (UPM), 

 Fundador  e  Presidente  da  Associação  Nacional  de  Juristas  Evangélicos  no  Brasil 

 (ANAJURE).  Ex-Presidente  da  Federación  Inter  Americana  de  Juristas  Cristianos  (FIAJC). 

 Secretário  do  International  Panel  of  Parliamentarians  for  Freedom  of  Religion  or  Belief 

 (IPPFoRB)  para  a  América  Latina.  CEO  do  FCL  LAW  –  Instituto  Internacional  de 

 Pesquisas e Estudos Jurídicos em Liberdades Civis Fundamentais. 

 Nome  Cargo  Descrição 

 Edna Zilli  Presidente 
 Interina 

 Advogada.  Secretária  da  Comissão  de  Direito  e  Liberdade 
 Religiosa  da  OAB/PR.  Membro  da  Comissão  de  Direito  do 
 terceiro  setor  da  OAB/PR.  Pós-graduada  em  Estado 
 Constitucional  e  Liberdade  Religiosa,  Direito  do  Terceiro  Setor  e 
 Direito  Ambiental.  Membro  da  Comissão  Especial  de  Liberdade 
 Religiosa/OAB. 

 Felipe 
 Augusto 

 Diretor 
 Executivo 

 Doutorando  em  Direito  Público  na  Universidade  de  Coimbra. 
 Mestre  em  Direito  pela  Universidade  de  Coimbra.  Especialista 
 em  Estado  Constitucional  e  Liberdade  Religiosa  pela 
 Universidade  Presbiteriana  Mackenzie,  em  parceria  com 

 18  SS  Advocacia,  Assessoria  e  Consultoria  Jurídica.  “DR.  UZIEL  SANTANA  SANTOS”.  Disponível  em: 
 https://ssadvocacia.org/team/uziel-santana-santos/. Acesso em: 03 abr. 2021. 
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 ANAJURE,  Ius  Gentium  Conimbrigae  e  Regent's  Park  College 
 da Universidade de Oxford 

 Luigi Braga 
 Diretor de 
 Complianc 

 e 

 Advogado.  Diretor  Jurídico  da  Divisão  Sul-Americana  da  Igreja 
 Adventista  do  Sétimo  Dia.  Especialista  em  "Tutela  dos 
 Interesses  Difusos"  pela  Universidade  da  Amazônia  e  Mestre  em 
 Direito  pela  Universidade  Católica  de  Brasília.  É  Professor  de 
 Direito em diversas faculdades e universidades brasileiras 

 Enio 
 Araújo 

 Diretor 
 Financeiro 

 Advogado.  Bacharel  em  Direito  pela  Universidade  Estadual  da 
 Paraíba  (UEPB),  com  especialização  na  FESMP/PB  (Fundação 
 Escola  Superior  do  Ministério  Público  da  Paraíba)  em  Regimes 
 Próprios  de  Previdência  Social  e  habilitação  como  Juiz  Arbitral 
 pelo Tribunal de Justiça Arbitral do Estado do Paraíba 

 Acyr de 
 Gerone 

 Diretor 
 Jurídico 

 Advogado  e  pós-graduado  em  “Direito  do  Terceiro  Setor”  pela 
 Universidade  Positivo  e  em  “Estado  Constitucional  e  Liberdade 
 Religiosa”  pela  Universidade  Presbiteriana  Mackenzie. 
 Vice-presidente  da  Comissão  de  Direito  e  Liberdade  Religiosa 
 da  OAB/PR.  Diretor  Jurídico  do  Conselho  Diretivo  Nacional  da 
 ANAJURE 

 Alexandre 
 Maia 

 Diretor de 
 Relações 
 Públicas 

 Advogado.  Secretário  Executivo  Nacional  da  Associação  da 
 Igreja  Metodista  (AIM).  Pós-graduado  em  “Estado 
 Constitucional  e  Liberdade  Religiosa”  pela  Universidade 
 Presbiteriana Mackenzie 

 Augustus 
 Nicodemus 

 Bacharel  em  teologia  pelo  Seminário  Presbiteriano  do  Norte, 
 Recife,  PE  (B.Th  1983).  Mestre  em  Novo  Testamento  pela 
 PotchefstroomUniversity,  Africa  do  Sul  (Th.M.  1996).  Doutor 
 em  Hermenêutica  e  Estudos  Bíblicos  em  NT  no  Westminster 
 TheologicalSeminary,  EUA  (Ph.D.  1993).  É  ministro 
 presbiteriano  desde  dezembro  de  1982  e  ex-chanceler  da 
 Universidade  Presbiteriana  Mackenzie.  Professor  em  diversos 
 cursos  teológicos  no  Brasil  e  no  exterior,  assim  como  editor  de 
 revistas e autor de dezenas de livros e artigos publicados 

 Roberto 
 Tambelini 

 Advogado.  Responsável  pelo  setor  jurídico  do  Instituto 
 Presbiteriano  Mackenzie,  mantenedor  da  Universidade 
 Presbiteriana  Mackenzie,  em  São  Paulo,  atuando  como 
 advogado  em  todas  as  instâncias  e  tribunais.  Ampla  experiência 
 na  atividade  advocatícia,  junto  as  organizações  públicas  e 
 privadas.Conselheiro  e  Membro  do  Conselho  Diretivo  Nacional 
 da ANAJURE 

 Jane 
 Nascimento 

 Conselheira  e  membro  do  Conselho  Diretivo  Nacional  da 
 ANAJURE,  Diaconisa  da  Igreja  Batista  Betel  de  Aracaju, 
 Professora  de  Direito  da  Universidade  Federal  de  Sergipe  e 
 Universidade  Tiradentes  (Aposentada),  Procuradora  Federal 
 (Aposentada).  Doutora  em  Direito  e  Mestre  em  Educação  para  a 
 Paz  e  o  Desenvolvimento.  Ela  também  é  membro  das  Academias 
 Sergipana  de  Letras,  Sergipana  de  Educação,  Brasileira 
 Teológica  de  Letras  e  membro  do  Instituto  Histórico  e 
 Geográfico de Sergipe. 
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 Eduardo 
 Sabo Paes 

 Procurador  de  Justiça  do  Ministério  Público  do  Distrito  Federal 
 e  Territórios,  com  ampla  experiência  na  Promotoria  de 
 Fundações  e  Entidades  de  Interesse  Social.  Mestre  em  Direito 
 Comparado  e  Doutor  em  Direito  Constitucional,  ambos  pela 
 Universidade  Complutense  de  Madri,  com  Pós-Doutoramento 
 em  Democracia  e  Direitos  Humanos.  Autor  de  diversos  livros 
 sobre  Terceiro  Setor.  Professor  da  Universidade  Católica  de 
 Brasília.  Conselheiro  e  Membro  do  Conselho  Diretivo  Nacional 
 da ANAJURE. 

 Sindy 
 Santiago 

 Advogada.  Especialista  em  Processo  Civil  e  pós-graduada  em 
 Estado  Constitucional  e  Liberdade  Religiosa,  ambos  pela 
 Universidade  Presbiteriana  Mackenzie.  Conselheira  e  Membro 
 do  Conselho  Diretivo  Nacional  da  ANAJURE.  Presidente  da 
 Comissão  de  Direito  e  Liberdade  Religiosa  da  OAB/SP  -  33ª 
 Subseção. 

 A  seguir,  a  descrição  sobre  algumas  figuras  importantes  no  cenário  atual  político  do 

 país  que,  apesar  de  não  possuir  dados  concretos  que  sejam  membros  efetivos  ou  não  da 

 ANAJURE,  apareceram  como  professores  ou  apoiadores  da  associação  no  período  em  que  a 

 pesquisa foi realizada. 

 André  Luiz  de  Almeida  Mendonça Santos  é   advogado,  formado  pela  Faculdade  de 19

 Direito  de  Bauru,  é  mestre  no  curso  de  Estratégias  Anticorrupção  e  Políticas  de  Integridade 

 pela  Universidade  de  Salamanca,  na  Espanha  e  doutor  em  Estado  de  Direito  e  Governança 

 Global.  Também  é  pastor  prebisteriano.Advogado  da  União  desde  2000,  exerceu  os  cargos 

 de  Corregedor-Geral  e  de  Diretor  de  Patrimônio  e  Probidade,  entre  outros.  Foi  assessor 

 Especial  do Ministro da Controladoria-Geral  da  União, Wagner  Rosário, de  2016  a  2018. 

 Mendonça  também  trabalhou  com  o  Dias  Toffoli,  atual  Presidente  do  STF,  quando  este 

 chefiou  a  AGU,  entre  março  de  2007  e  outubro  de  2009.  Ele  foi  designado  o  1º  Diretor  do 

 Departamento  de  Combate  à  Corrupção  e  Defesa  do  Patrimônio  Público  na  gestão  de 

 Toffoli.Também é pós-graduado em Direito Público pela Universidade de Brasília (UnB). 

 19  Ver:  CNN.  “Quem  é  André  Mendonça,  novo  ministro  da  Justiça  e  Segurança  Pública”.  CNN  ,  28  abr.2020. 
 Disponível  em: 
 https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/04/28/quem-e-andre-mendonca-novo-ministro-da-justica-e-seguranc 
 a-publica. Acesso em: 04 abr. 2021. 
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 Mendonça  recebeu,  na  categoria  especial,  o  Prêmio  Innovare  2011  pelo 20

 reconhecimento  à  idealização  e  coordenação  de  grupo  dedicado  à  recuperação  de  ativos 

 desviados  em  casos  de  corrupção,  que  recuperou  bilhões  de  reais  aos  cofres 

 públicos.  Mendonça  assumiu  o  comando  da  AGU  em  2019  a  2020;  depois,  assumiu  o 

 Ministério  da  Justiça  e  Segurança de  2020  a  2021.  No  final  de  março  de  2021,  com  a  saída  de 

 Sérgio  Moro,  retornou  ao  cargo  de  advogado-geral  da  União  em  março  de  2021.  Foi  indicado 

 pelo  presidente  Jair  Bolsonaro  para  ocupar  a  vaga  de  ministro  do  STF  no  lugar  do  ministro 

 Marco Aurélio, que se aposentou após 31 anos como ministro. 

 A  seguir,  destaco  Sergio  Fernando  Moro,jurista  ,cursou  Direito  na  Universidade 21

 Estadual  de  Maringá  (UEM)  em  1995.  Realizou  um  curso  de  aperfeiçoamento,  em  1998,  na 

 Escola  de  Direito  da  Universidade  de  Harvard.  Concluiu,  em  2000,  o  mestrado  em  Direito  na 

 Universidade  Federal  do  Paraná  (UFPR) com  a  defesa  da  dissertação  intitulada 

 “Desenvolvimento  e  efetivação  das  normas  constitucionais”  e,  nesse  mesmo  ano,  ingressou 

 no  doutorado  também  na  UFPR.  Conquistou  o  título  de  doutor  em  2002  com  a  tese 

 “Jurisdição constitucional como democracia”. 

 Em  12  de  junho  de  2003,  Sérgio  Moro  assumiu  a  Primeira  Vara  especializada  em 

 crimes  contra  o  sistema  financeiro  e  lavagem  de  dinheiro,  em  Curitiba.  Em  2007,  passou  em 

 segundo  lugar  no  concurso  para  professor  do  Departamento  de  Direito  Penal  da  Universidade 

 Federal  do  Paraná.  Em  2010,  Sérgio  Moro  atuou  como  juiz  na  Operação  Banestado  – 

 escândalo de evasão de bilhões de reais do Banco do Estado do Paraná na década de 1990. 

 Sérgio  Moro  foi  juiz  da  13ª  Vara  Federal  Criminal  de  Curitiba  e  chegou  ao  momento 

 de  maior  destaque  em  sua  carreira  com  a  Operação  Lava  Jato.  Em  Curitiba,  o  juiz  Sérgio 

 Moro  conduziu  os  processos  da  operação  Lava  Jato.  A  Operação  levou  à  prisão  do  então 

 presidente Luiz  Inácio  Lula  da  Silva  ,  acusado  de  corrupção  passiva  e  branqueamento  de 22

 capitais.  Moro,  em  novembro  de  2018,  aceitou  o  convite  do  atual  presidente  Jair  Bolsonaro 

 22  Ver.  G1  “Moro  determina  prisão  de  Lula  para  cumprir  pena  no  caso  do  triplex”.  05  abr.  2018.  Disponível  em 
 https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/moro-determina-prisao-de-lula-para-cumprir-pena-no-caso-do-triplex-em- 
 guaruja.g. Acesso em: 05 abr. 2021. 

 21  FGV. CPDOC. http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/sergio-fernando-moro. 

 20  Ver:  BRIGIDO,  Carolina.  “Innovare  premia  as  melhores  iniciativas  na  Justiça  em  2011”.  O  Globo  ,  15  de 
 dezembro  de  2011.  Disponível 
 em:https://oglobo.globo.com/brasil/innovare-premia-as-melhores-inciativas-na-justica-em-2011-3455241. 
 Acesso em: 05 abr. 2021. 
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 para  ser  ministro  da  justiça  e  tomou  posse  no  dia  1º  de  janeiro  de  2019.  Em  maio  de  2020, 

 Moro se exonerou do cargo de Ministro da Justiça e Segurança. 

 A  seguir,  Damares  Regina  Alves  f  ormou-se  em  Direito,  pela  Faculdade  de  Direito  de 

 São  Carlos,  e  Pedagogia,  pela  Faculdade  Pio  Décimo.Em  meados  da  década  de  1980, 

 tornou-se  uma  das  fundadoras  do  Comitê  Estadual  de  Sergipe  do  Movimento  Nacional 

 Meninas  e  Meninos  em  Sergipe,  que  tem  como  principal  função  social  a  proteção  de  crianças 

 em  situação  de  rua.  Atuou,  ainda,  no  final  da  mesma  década,  na  defesa  dos  direitos  das 

 mulheres pescadoras e trabalhadoras do campo. 

    Pastora evangélica  da Igreja  do  Evangelho  Quadrangular  e  da  Igreja  Batista  da 

 Lagoinha,  em  Belo  Horizonte,  em  1999,  mudou-se  para Brasília,  para  trabalhar  como 

 auxiliar  parlamentar,  no  gabinete  do  deputado Josué  Bengtson (PTB-PA),  também  pastor  da 

 Igreja  do  Evangelho  Quadrangular.  Trabalhou  também  para  o  deputado  federal Arolde  de 

 Oliveira (PSD),senador  eleito  pelo Rio  de  Janeiro  filiada  ao Progressistas (PP)  e 

 atual Ministra  da  Mulher,  da  Família  e  dos  Direitos  Humanos do atual  governo  Jair 

 Bolsonaro. 

 A  ANAJURE  demonstra  que  não  é  somente  uma  Associação  de  juristas  evangélicos, 

 Seus  principais  personagens  possuem  notório  saber;  sua  entrada  no  mundo  político  em 

 Brasília  demonstra  que  não  são  principiantes,  em  tão  pouco  tempo  ganharam  importância  e 

 espaços que demonstram preparo. 

 1.2  Cosmovisão Religiosa  Cristã 

    A  ANAJURE  possui  cursos  específicos  para  seus  membros  voltados  para  construção  e 

 formação  de  juristas  com  cosmovisão  cristã.  Segundo  a  mesma,  é  de  grande  importância  que 

 todo  cristão  se  preocupe  em  desenvolver  sua  cosmovisão  cristã  para  melhor  viver  em 

 sociedade,  que  a  fé  não  é  algo  privado,  mas  que  deve  ser  pública,  pois  a  cosmovisão  cristã 

 tem  sofrido  com  o  secularismo.  A  Associação  afirma  em  seu  site  através  de  um  texto  de 

 Mauro  Meister,  que  a  fé  não  deve  ser  vivida  somente  no  âmbito  privado,  pois  a  cosmovisão 

 cristã  deve  influenciar  questões  em  todos  os  âmbitos  da  sociedade,  pois  não  existe  separação 

 entre  sagrado  e  secular  nem  nenhuma  área  da  vida  humana  que  escape  da  soberania  divina, 

 pois  nada  está  fora  do  alcance  do  evangelho,  “  o  Direito,  a  Economia,  a  Ciência,  a  Educação, 
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 a  Filosofia,  o  Estado  e  as  Artes,  por  exemplo,  precisam  ser  vistas  pelas  lentes  da  Bíblia.  E 

 para  que  isso  aconteça  precisamos  pensar  em  termos  bíblicos.  Necessitamos  da  mente  de 

 Cristo”. 23

 .  Mauro  Meister  é  pastor  da  Igreja  Presbiteriana  do  Brasil  em  São  Paulo,  é  professor  de 

 Antigo  Testamento  no  Andrew  Jumper  Graduate  Center  da  Universidade  Presbiteriana 

 Mackenzie,  membro  do  conselho  consultivo  da  ANAJURE,  ajuda  juristas  evangélicos  a 

 "pensar e refletir" sobre o trabalho jurídico com uma "visão cristã". 

 Meister  participa  também  da  Academia  ANAJURE,  programa  de  formação  criado  em 

 2017,  que  visa  ensinar  recém-formados  em  Direito  a  relação  entre  o  direito  bíblico  e  o 

 contemporâneo.  Os  professores  da  academia  são,  em  sua  maioria,  pastores  e  professores 

 universitários,  teólogos  e  profissionais  do  Direito  como  juízes  e  procuradores,  todos  membros 

 do  ANAJURE  ou  apoiadores.  O  evento  é  realizado  em  formato  de  internato,  cinquenta 

 selecionados  participaram  de  treinos  de  uma  semana  em  um  acampamento  no  interior  de  São 

 Paulo. 

 Para  se  inscrever,  além  do  currículo,  deve-se  entregar  uma  carta  de  motivação  e 

 recomendação  de  um  professor,  e  uma  carta  de  recomendação  escrita  por  um  pastor,  ministro 

 ou outro líder espiritual. 

 Valmir  Nascimento,  advogado  e  um  dos  idealizadores  da  academia  ANAJURE, 

 justifica  a  aplicação  de  sua  cosmovisão  com  o  argumento  de  que  cristão  é  cristão  em  todos  os 

 lugares e esferas. Segundo texto publicado em seu site  : 24

 Ao  contrário  da  cosmovisão  cristã,  a  cosmovisão  naturalista  pressupõe  a 
 inexistência  de  finalidade  para  a  vida  humana.  A  partir  dessa  concepção  é 
 possível  perceber  trágicas  consequências  daí  advindas.  Se  a  nossa  existência  não 
 tem  nenhum  propósito,  logo  a  vida  não  tem  sentido.  Se  a  vida  não  tem  sentido, 
 resta  somente  um  mundo  vazio  e  desprovido  de  significado,  onde  impera  o  caos,  a 
 desesperança e a falta de uma base moral objetiva (ANAJURE, 2013). 

 24  ANAJURE  .  “  O  Direito  e  a  cosmovisão  cristã".  Site  oficial  ANAJURE,  3  jun.  2013.  Disponível  em: 
 https://anajure.org.br/o-direito-e-a-cosmovisao-crista/ Acesso em: 06 abr. 2021. 

 23  ANAJURE.  “O  Direito  e  a  cosmovisão  cristã".  Site  oficial  ANAJURE,  3  jun.  2013.  Disponível  em: 
 https://anajure.org.br/o-direito-e-a-cosmovisao-crista/ Acesso em: 06 abr. 2021. 
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 Nesse  diapasão,  a  ANAJURE  desde  sua  fundação  tem  atuado  em  diversos  temas 

 ligados  ao  que  eles  chamam  de  direito  fundamental  de  liberdade  religiosa  principalmente  no 

 tocante a temas defendidos pela Bancada Evangélica,  como veremos a seguir. 25

 1.3 Áreas de Atuação 

 A  Associação  possui  muitas  frentes  de  atuação:  Programa  de  apoio  Denominacional 

 (IPAD),  Programa  de  Apoio  a  Agências  Missionárias,  ANAJURE  Refugees,  ANAJURE 

 Publicações,  Revista  Brasileira  de  Direito  e  Religião,  Pós-Graduação  e  Cursos  livres, 

 Academia  ANAJURE,  Encontro  Nacional  de  Juristas  Evangélicos  (ENAJURE),  Congresso 

 Internacional  sobre  Liberdades  Civis  Fundamentais,  Programa  de  Apoio  a  Instituições  de 

 Ensino  Confessional  (PAIEC);  Departamento  de  Inteligência  e  Monitoramento  de  Proposições 

 legislativas  e  Recomendações  do  Ministério  Público,  além  do  “ANAJURE  Eventos”  e 

 “ANAJURE  Internacional”.  O  site  da  Associação  não  apresenta  maiores  explicações  sobre 

 cada  um  desses  departamentos,  contudo,  algumas  informações  foram  recolhidas  antes  que 

 houvesse mudanças em seu site. 

 A  Associação  oferece  assistência  jurídica  a  igrejas,  associações  e  instituições  de 

 interesses  correspondentes  aos  seus,  organiza  atividades  tais  como  congressos  anuais,  eventos 

 políticos,  religiosos,  além  de  oferecer  cursos  livres  e  de  pós-graduação  voltados  para 

 temáticas  como:  “Liberdade  religiosa  e  legislação  aplicada  às  igrejas”,  em  parceria  com  a 

 Universidade  Mackenzie;  “Direitos  Humanos  Fundamentais”,  em  parceria  com  a  Ulbra;  e 

 cursos  sobre  “Estado  Constitucional  e  Liberdade  religiosa”,  em  parceria  com  Oxford  e 

 Coimbra.  De  acordo  com  a  Associação,  em  site  oficial,  sua  atuação  visa  à  garantia  de  valores 

 cristãos,  possuindo  publicações  de  artigos  e  livros,  congressos  e  cursos  voltados  para 

 cosmovisão cristã. 

 25  CAMARA  DOS  DEPUTADOS.  O  Requerimento  de  Criação  de  Frente  Parlamentar  foi  realizada  pelo  então 
 deputado  João  Campos  -  PSDB/GO  em  03/11/2015.  “Requeiro  nos  termos  do  artigo  15,  inciso  I  e  VIII  do 
 Regimento  Interno  da  Câmara  dos  Deputados  e  do  Ato  da  Mesa  nº  69,  de  10  de  novembro  de  2005,  o  registro  da 
 Frente  Parlamentar  Evangélica  do  Congresso  Nacional  que  reúne  Deputados  Federais  e  Senadores  preocupados 
 em  fiscalizar  os  programas  e  as  políticas  governamentais,  voltadas  à  proteção  da  família,  da  vida  humana  e  dos 
 excluídos  e  acompanhar  a  execução  das  mesmas,  bem  como  participar  do  aperfeiçoamento  da  legislação 
 brasileira  no  interesse  da  sociedade  e  ainda  do  debate  dos  grandes  temas  nacionais”.  Disponível  em: 
 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2026193. Acesso em: 05 abr. 2021. 
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 Presente  nas  mídias  digitais  desde  sua  fundação,  em  2012,  além  do  site  ,  com 26

 atualização  diária  de  notícias,  reportagens  e  relatórios,  a  ANAJURE  também  mantém  uma 

 página  no  Facebook  ,  um  perfil  no  Twitter  –  @ANAJURE_Oficial  ,  no  Instagram  – 27 28

 @anajureoficial  ,  e  um  canal  no  Youtube  –  ANAJUREOficial,.  A  Associação  utiliza  as  redes 29

 para  divulgar  sua  agenda  de  trabalho  nacional  e  internacional.  As  mídias  são  atualizadas  por 

 uma  equipe  de  dez  tradutores  voluntários,  um  coordenador  de  traduções  (Dr.  Felipe  Augusto), 

 um webmaster (Sólon Albuquerque) e uma jornalista (Wanda Galvão)  . 30

 1.3.1 Política Institucional 

 O  apoio  evangélico  foi  muito  importante  para  a  eleição  do  presidente  Bolsonaro  em 

 2018,  houve  uma  adesão  histórica  da  bancada  evangélica  em  torno  de  uma  única  candidatura 

 30  ANAJURE.  “Relatório  geral  de  atividades  da  anajure  -  ações  desenvolvidas  de  2012  a  2015”.  Site  Oficial 
 ANAJURE,  2015.  Disponível  em: 
 https://www.anajure.org.br/wp-content/uploads/2015/12/Relat%A2rio-de-a%87%E4es-da-ANAJURE.pdf. 
 Acesso em: 02 abr. 2021. 

 29  ANAJURE.  Perfil  @anajureoficial.  Instagram.  Disponível  em:  https://www.instagram.com/anajureoficial/. 
 Acesso em: 05 abr. 2021. 

 28  ANAJURE.  @ANAJURE_Oficial.  Twitter.  Disponível  em:  https://twitter.com/ANAJURE_Oficial.  Acesso  em: 
 05 abr. 2021. 

 27  ANAJURE.  Página  Anajure  Oficial.  Facebook.  Disponível  em:  www.facebook.com/anajure.oficial.  Acesso  em: 
 05 abr. 2021. 

 26  ANAJURE. Site Oficial. Disponível em:  www.anajure.org.br  Acesso em: 05 abr. 2021. 
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 à  presidência  ;  os  prováveis  motivos  para  este  evento  é  que  esses  diferentes  atores 31

 compartilham  de  pautas  políticas  semelhantes  ou  idênticas  :  a  contestação  da  promoção  de 32

 direitos  humanos  e  civis  para  LGBTQ+,  como  o  casamento  entre  pessoas  do  mesmo  sexo  ou 

 direito  a  adotar  nome  social;  a  resistência  contra  a  descriminalização  do  aborto;  o  desejo  de 

 expansão  da  presença  de  uma  educação  religiosa  nas  escolas;  combater  ao  ensino  da 

 "ideologia de gênero", e o movimento da “escola sem partido”. 

 A  aproximação  de  Bolsonaro  aos  grupos  evangélicos  iniciou-se  antes  das  eleições  de 

 2018,  como  dito  anteriormente,  em  2016  durante  o  processo  de  impeachment  ,  num  ato  que  já 

 demonstrava  busca  de  apoio  da  Bancada  Evangélica,  Bolsonaro  que  sempre  pertenceu  a 

 Bancada  da  Bala,  e  se  declara  católico,  foi  batizado  no  Rio  Jordão  em  Israel,  pelo  Pastor 

 Everaldo, liderança do PSC. 

 A  aliança  entre  a  Bancada  da  Bala,  e  Bancada  Evangélica  concentra  um  grande 

 quantidade  de  políticos  conservadores  e  também  reflete  no  governo  eleito  para  o  período  de 

 (2018-2022).  As  lideranças  evangélicas  aliadas  a  Jair  Bolsonaro  influenciaram,  na  escolha  de 

 vários  cargos  importantes  dentro  do  atual  governo,  como  é  o  caso  do  Ministro  da  Educação 

 Milton  Ribeiro  em  julho  de  2020,  professor,  filósofo  e  teólogo  a  favor  do  movimento  Escola 

 sem  Partido,  que  atuaria  para  impedir  a  educação  sexual  e  as  discussões  políticas  nas  escolas 33

 , bem como a indicação de André Mendonça, ex ministro da Justiça para a vaga no STF  . 

 Para  chefiar  o  Ministério  da  Mulher,  Família  e  Direitos  Humanos,  o  presidente 

 escolheu  Damares  Alves,  uma  figura  constantemente  presente  na  ANAJURE,  pastora 

 antiaborto  .  Em  seu  ministério,  a  maioria  dos  secretários  da  pasta  se  declarou  evangélica  ou 34

 34  Folha  de  São  Paulo.  Ministra  Damares  Alves  agiu  para  impedir  aborto  em  criança  de  10 
 anos.https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/09/ministra-damares-alves-agiu-para-impedir-aborto-de-cria 
 nca-de-10-anos.shtml. Acesso me 31 de março de 2021. 

 33  ALVES,  Pedro;  SUZUKI,  Shin;  G1.  “Ministro  da  Educação  Milton  Ribeiro  afirma  que  se  reuniu  com  o 
 arcebispo  do  Rio  para  discutir  sexualização  precoce  de  crianças”.  G1,  20  out.  2018.  Disponível  em: 
 https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/10/28/ministro-da-educacao-milton-ribeiro-afirma-que-se-reuniu-co 
 m-o-arcebispo-do-rio-para-discutir-sexualizacao-precoce-de-criancas.ghtml. Acesso: 30 de março de 2021. 

 32  Projeto  de Lei da  Câmara  (PLC)  122/2006  propunha  a  criminalização  dos  preconceitos  motivados  pela 
 orientação  sexual  e  pela  identidade  de  gênero,  equiparando-os  aos  demais  preconceitos  que  já  são  objetos 
 da Lei 7716/89./  Projeto  de  lei   nº.  de  2019.  Institui  o  “Programa   Escola  sem  Partido./  Câmara  tem  83%  mais 
 projetos  sobre  aborto  em  2020;  maioria  tenta  restringir.  Veja  mais  em:  https://cutt.ly/DE3q1iA.  Acesso  em:  31 
 mar. 2021. 

 31  Ver.  VILLAS  BÔAS,  Bruno  “Frente  Parlamentar  Evangélica  oficializa  apoio  a  Bolsonaro”.  O  VALOR.  18  out. 
 2018.  Disponível  em: 
 https://valor.globo.com/politica/noticia/2018/10/18/frente-parlamentar-evangelica-oficializa-apoio-a-bolsonaro.g 
 html. Acesso em: 2 abr. 2021. 
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 católica  e  atua  na  promoção  de  diretrizes  "cristãs",  na  luta  contra  o  aborto  e  contra  os  direitos 

 da comunidade LGTBQI+, apesar de a ministra afirmar o contrário  . 35

 Sérgio  Moro  e  André  Mendonça  foram,  respectivamente,  entre  2018-2020  e 

 2020-2021, Ministros da Justiça e Segurança do governo Bolsonaro. 

 Embora  a  participação  política  de  lideranças  evangélicas  não  seja  um  fenômeno  novo 

 nos  poderes  Legislativo  e  Executivo,  a  presença  de  evangélicos  no  primeiro  e  segundo 

 escalões  do  governo  chama  atenção  demonstrando  maior  relevância  desse  segmento  religioso 

 na atualidade relativamente a gestões anteriores. 

 Nas  últimas  eleições,  com  exceção  da  eleição  de  2006  (Quadros  &  Madeira  2018),  a 

 bancada  evangélica  apresentou  um  crescimento  médio  de  vinte  por  cento.  Depois  de  um 

 crescimento  não  muito  notável  em  2014,  registrou  aumento  de  pouco  mais  de  dez  por  cento 

 nas  eleições  de  2018.  O  desempenho  do  grupo  também  variou  ao  longo  dos  anos,  passando  de 

 uma  base  de  apoio  aos  governos  Lula  e  Dilma  ao  compacto  voto  favorável  ao  impeachment 

 da  ex-presidente,  Eduardo  Cunha,  ex  deputado,  liderança  política  e  evangélica  foi  crucial  na 

 abertura do processo. 

 Nesse  sentido  de  apoio  evangélico  ao  atual  presidente,  a  ANAJURE  tem  atuado  em 

 sincronia  com  o  atual  governo  e  com  a  Bancada  Evangélica,  a  entrada  da  mesma  em  vários 

 ambientes  políticos,  como  demonstrarei  adiante,  fez  com  que  houvesse  a  expansão  de  sua 

 atuação jurídica para várias áreas de interesse. 

 Nesse  sentido,  a  organização  tem  atuado  de  forma  incisiva  nas  câmaras  legislativas, 

 colaborando  com  projetos  de  lei,  evitando  a  votação  de  pautas  que  sejam  contrárias  a  seus 

 interesses,  participando  de  audiências  no  STF  –  principalmente  em  processos  com  viés 

 moralizante,  durante  a  pandemia  houve  grande  atividade  da  Associação  em  defesa  da 

 reabertura  de  igrejas  e  templos,  ao  defender  que  atividades  religiosas  constituem  “serviço 

 essencial”,  e  que,  por  isso,  não  podem  ser  proibidos  cultos  ou  atividades  religiosas.  A 

 associação  também  participa  ainda  de  forma  tímida  em  ações  que  versam  sobre  territórios 

 indígenas e quilombolas. 

 35  Revista  Época.  Damares  não  usou  verba  para  políticas  LGBT  em  2020  .  Disponível  em: 
 https://epoca.globo.com/guilherme-amado/damares-nao-usou-verba-para-politicas-lgbt-em-2020-24828323. 
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 1.3.2 No tema da Liberdade Religiosa 

 O  tema  liberdade  religiosa  é  tão  recorrente  nos  termos  e  artigos  do  site  da  ANAJURE, 

 que  se  tornou  a  principal  justificativa  para  as  ações  da  Associação  nas  esferas  em  que  atua:  é 

 pela  “defesa  da  liberdade  religiosa”  que  solicitam  participação  nas  ações  que  tramitam  no  STF 

 sobre  sexualidade  e  gênero,  aborto,  união  homoafetiva,  ensino  confessional  e  em  prol  de 

 igrejas  que  foram  fechadas  pelo  lockdown  durante  a  pandemia  de  Covid-19.  Assim  como 

 também,  realizam  encontros  e  cursos  voltados  para  esse  tema,  a  pauta  de  refugiados  o  que 

 geralmente  presta  apoio  a  migração  para  o  Brasil  de  famílias  cristãs  que  se  encontram  em 

 áreas  de  conflito,  o  serviço  missionário  em  aldeias  indígenas.  Destaco  a  seguir  como  a 

 associação define este tipo de liberdade  : 36

 É  o  direito  que  permeia  não  só  aquilo  que  o  fiel  prática  em  qualquer  sinagoga,  igreja 
 ou  mesquita,  ou  em  casa  durante  as  refeições,  ou  antes  de  dormir;  é  o  direito  de 
 expressar  sua  fé  em  público,  bem  como  na  esfera  privada,  e  agir  de  acordo  com  suas 
 convicções  religiosas  sobre  justiça  e  o  bem  comum  na  realização  dos  deveres  de 
 cidadania.  Além  disso,  o  direito  à  liberdade  religiosa  por  natureza  inclui  o  direito  de 
 deixar  a  comunidade  religiosa  cujas  convicções  não  se  compartilha  mais  e  o  direito  de 
 se  filiar  a  uma  diferente  comunidade  de  fé,  se  assim  alguém  é  levado  por  sua 
 consciência.  E  respeito  pelo  direito  exclui  o  uso  da  autoridade  civil  para  punir  ou 
 impor limitações cívicas àqueles que deixam sua crença ou a mudam. 

 Algo  marcante  no  trabalho  da  ANAJURE,  ao  longo  de  2012  a  2015,  foi  sua  parceria 

 com diversas entidades  , “na luta pela defesa da liberdade  religiosa no Brasil”. 37

 37  ANAJURE.  “RELATÓRIO  GERAL  DE  ATIVIDADES  DA  ANAJURE  -  AÇÕES  DESENVOLVIDAS  DE 
 2012  A  2015”.  Site  Oficial  ANAJURE,  2015.  Disponível  em: 
 https://www.anajure.org.br/wp-content/uploads/2015/12/Relat%A2rio-de-a%87%E4es-da-ANAJURE.pdf. 
 Acesso em: 02 abr. 2021. 

 36  ANAJURE.  O  que  é  liberdade  religiosa?  Site  oficial  Anajure  2013.  Disponível  em: 
 https://anajure.org.br/o-que-e-liberdade-religiosa/ Acesso em: 06 abr  2021. 
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 Figura 2: Parceria com Igrejas e Entidades Brasileiras em Defesa da Liberdade 

 Religiosa 

 Fonte: Relatório de atividades ANAJURE 2012-2015 p. 25 

 Seu  grande  desafio  em  2015  foi  a  elaboração  e  busca  de  apoio  para  aprovação  no 

 Congresso  Nacional  do  Estatuto  da  Liberdade  Religiosa  no  Brasil  PL  1219/2015  .  Como 38

 parte  das  estratégias  para  ampliação  de  uma  atuação  jurídica  voltada  à  liberdade  de  religião  e 

 expressão,  por  meio  de  seus  membros,  a  ANAJURE,  de  2012  a  2015,  trabalhou  em  prol  da 

 criação  de  Comissões  de  Liberdade  Religiosa  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  em  cada 

 estado  da  federação.  Este  projeto  específico  teve  apoio  da  Igreja  de  Jesus  Cristo  dos  Santos 

 dos  Últimos  Dias,  Igreja  Adventista,  ABLIRC  (Associação  Brasileira  de  Liberdade  Religiosa 

 e  Cidadania),  Comissão  de  Liberdade  Religiosa  da  OAB-SP,  da  OAB-PR,  da  OAB-DF,  além 

 de vários advogados que também militam em defesa da liberdade religiosa no Brasil  . 39

 39  ANAJURE.  Relatório  geral  de  atividades  da  anajure  de  2012  a  2015.  Acessível  em 
 .https://www.anajure.org.br/wp-content/uploads/2015/12/Livro-ANAJURE-relat%A2rio-de-a%87%E4es.pdf.  p. 
 25. Acesso em: 31 mar. 2021. 

 38  ANAJURE.  Estão  lançados  oficialmente  o  IPP/Brasil  e  a  Frente  Parlamentar  Mista  para  Refugiados  e  Ajuda 
 Humanitária  (FPMRAH).  Disponível  em: 
 https://anajure.org.br/estao-lancados-oficialmente-o-painel-internacional-de-parlamentares-para-a-liberdade-relig 
 iosa-ippbrasil-e-a-frente-parlamentar-mista-para-refugiados-e-ajuda-humanitaria-fpmrah/.  Acesso  em:  06  abr. 
 2021. 
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 Figura 3: Atuação da ANAJURE (2015) 

 Fonte: Relatório de atividades da ANAJURE 2012-2015, p. 26. 

 Em  2015,  juristas  da  ANAJURE  já  participaram  da  criação  em  conjunto  com  o 

 deputado  Leonardo  Quintão,  do  Projeto  de  Lei  (PL)  1.219,  que  instituiu  o  Estatuto  Jurídico  da 

 Liberdade  Religiosa  no  Brasil.  O  projeto  de  lei  abrangia  as  diferentes  formas  de  liberdade 

 religiosa  que  devem  ser  respeitadas  pelo  Estado.  No  parágrafo  único  do  artigo  7º,  o  texto 

 afirmava  que  “a  colaboração  de  interesse  público  com  organizações  religiosas,  realizada  de 

 acordo com a lei, não constitui discriminação ou privilégio”. 

 O  Artigo  27  proibia  “o  Estado  e  seus  poderes  públicos  de  impor  limitações  ao 

 exercício  da  liberdade  religiosa  das  comunidades  indígenas”.  Em  audiência  pública  sobre  o 

 projeto e outros anexos, representantes de ANAJURE expressaram  : 40

 Confirmando  que  o  Estado  não  pode  criar  obstáculos  ou  regular  o  exercício  da  fé 
 religiosa  dentro  dos  limites  fixados  na  Constituição,  o  Estatuto  destaca  também  que 
 não  deve  ser  considerado  como  crime,  na  forma  de  discurso  de  ódio,  a  divulgação  de 
 ideias  de  uma  religião  contrárias  a  um  determinado  comportamento  social  ou  mesmo 
 crença  de  um  determinado  grupo,  religioso  ou  não,  desde  que  feitas  pacificamente, 
 com  urbanidade,  tolerância  e  respeito  aos  direitos  humanos  fundamentais  (Site 
 ANAJURE, 2015)  . 

 O  projeto  ainda  previa  com  a  suposta  inibição  da  Fundação  Nacional  do  Índio 

 (FUNAI),  a  presença  missionária  cristã  nas  comunidades  indígenas.  O  PL  1.219  acabou  sendo 

 retirado pelo próprio autor. 

 40  ANAJURE:  PL  1219/2015  para  criação  do  Estatuto  Jurídico  da  Liberdade  Religiosa  no  Brasil  é  protocolado 
 pela  FPMRAH  e  ANAJURE  no  Congresso  Nacional.  Disponível  em: 
 https://anajure.org.br/pl-12192015-criacao-do-estatuto-juridico-da-liberdade-religiosa-no-brasil/.  Acesso  em:  31 
 mar. 2021. 
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 ANAJURE  também  atuou  no  caso  da  PL  122/16  junto  ao  Senado  Federal.  Em  seu  site, 

 os  juristas  evangélicos  falam  sobre  a  criminalização  da  homofobia  e  usam  a  bandeira  do 

 Brasil  e  cores  LGBTQ+  com  a  frase  Ordem  e  Progresso  grosseiramente  apagada  .  A  PL1.219 41

 foi encerrada. 

 Figura 4: Manifestação em publicação no Site ANAJURE de Juristas 

 Fonte: Site ANAJURE, 2014. 

 E  sobre  a  PL122,  esta  pretendia  dar  imunidade  aos  crimes  de  injúria  e  difamação  para 

 as  opiniões  de  líderes  religiosos  e  de  professores  no  exercício  de  suas  atividades.  O  Deputado 

 Federal  Takayama  (PSC-PR)  justificou  sua  proposta  com  o  argumento  de  que  ministros 

 religiosos,  como  padres  e  pastores,  podem  ter  opiniões  consideradas  ofensivas  ao  criticar 

 “condutas”  condenadas  por  sua  religião  .  Sobre  o  tema,  declarou  Uziel  Santana  ao  portal  da 

 Uol  : 42

 Então,  quando  os  próprios  evangélicos  criticam  o  PL  122/06  da  homofobia  justamente 
 por  que  é  uma  norma  penal,  como  eu,  evangélico,  vou  defender  um  projeto  de 
 natureza  penal  para  dar  uma  excludente  a  essas  duas  questões  [injúria  e  difamação]  a 
 professores  e  religiosos?”,  questiona  Santana. “Acho  que  legislação  penal  não  serve 
 para direitos humanos. Essa é uma opinião fechada da Anajure” (AMORIM, 2016). 

 42  AMORIM,  Felipe.  “O  que  é  o  projeto  de  lei  que  exime  religiosos  de  crimes  de  injúria  e  difamação”.  UOL,  28 
 jan.  2016.  Disponível  em: 
 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/01/28/o-que-e-o-projeto-de-lei-que-exime-religiosos-de 
 -crimes-de-injuria-e-difamacao.htm? Acesso em: 04 abr. 2021. 

 41  ANAJURE.  “Homofobia”  fica  para  o  novo  Código  Penal”.  Disponível  em: 
 https://anajure.org.br/homofobia-fica-para-o-novo-codigo-penal/. Acesso em: 06 abr. 2021. 
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 Mas  outros  projetos  de  lei  sobre  a  liberdade  religiosa  continuam  a  tramitar  no 

 Congresso  ,  em  busca  de  excluir  dos  crimes  de  difamação  e  insultos  à  opinião,  visando 43

 permitir  que  qualquer  pessoa  possa  expressar  suas  crenças  religiosas  sobre  temas  relativos  à 

 sexualidade,  seja  de  forma  individual  ou  coletiva,  dentro  ou  fora  dos  templos,  em  espaços 

 públicos  ou  privados  sem  que  seja  isso  considerado  crime.  Ressaltamos  que,  conforme  a 

 decisão  de  13  de  junho  de  2019  que  alterou  o  art.  20  da  Lei  7.716/1989,  hoje,  homofobia  é 

 equiparada ao crime de racismo. 

 O  debate  sobre  liberdade  religiosa  ainda  atravessa  a  defesa  do  ensino  religioso 

 confessional.  Em  junho  de  2015,  ANAJURE  emitiu  nota  técnica  pública  na  qual  apresentava 44

 bases  jurídicas  diretivas  para  que  o  Procurador  Geral  da  República,  bem  como  deputados 

 estaduais  e  vereadores  “no  uso  de  suas  atribuições  constitucionais,  ajuízassem  ADPF  – 

 Arguição  de  Descumprimento  de  Preceito  Fundamental,  em  seus  respectivos  entes 

 federativos”,  ou  seja,  o  documento  foi  elaborado  como  diretriz  de  ‘justificativa  legislativa 

 para  elaboração  ou  adequação  nos  projetos  de  lei  relativos  aos  Planos  Estaduais  e  Municipais 

 de  Educação’  por  incluir  as  chamadas  “ideologias  desconstrucionistas  ou  ideologia  de  gênero 

 nos  documentos  destinados  à  elaboração  de  planos  de  educação  estaduais  e  municipal”.  Ao 

 que  parece,  a  ANAJURE  buscou  servir  de  base  legal  para  deputados  estaduais  e  vereadores 

 apresentarem projetos de lei sobre o assunto. 

 O  documento  de  2015  afirma  ainda  que  “o  objetivo  de  incluir  uma  ideologia  de 45

 gênero  nos  planos  educacionais  é  promover  um  distanciamento  entre  pais  e  filhos”,  e  conclui, 

 afirmando  que  a  inclusão  da  ideologia  de  gênero  na  educação  brasileira  representa  “uma  clara 

 violação da dignidade humana da criança e do adolescente”. 

 No  mesmo  ano,  também  representando  a  ABIEE   –   Associação  Brasileira  de 

 Instituições  Evangélicas  de  Ensino;  e  a     ACSI     –   Associação  Internacional  de  Escolas 

 Cristãs   e   AECEP   –   Associação  de  Escolas  Cristãs  de  Educação  por  Princípios,  a  ANAJURE 

 entrou  com  pedido  de  participação  como  amicus  curiae  da  ADI  4.439/2010,  que  versou  sobre 

 45  ANAJURE.  Parecer  Técnico-Jurídico  da  ANAJURE  sobre  os  PLANOS  ESTADUAIS  E  MUNICIPAIS  DE 
 EDUCAÇÃO. Disponível em: https://cutt.ly/DE3wRcH. Acesso em: 06 abr. 2021. 

 44  ANAJURE  .  ANAJURE  emite  Nota  Pública  e  Parecer  Jurídico  sobre  Planos  Estaduais  e  Municipais  de 
 Educação.  26  jun.  2015.  Acessível  em 
 https://anajure.org.br/anajure-emite-nota-publica-e-parecer-juridico-sobre-planos-estaduais-e-municipais-de-edu 
 cacao/. Acesso em 06 de abril de 2021. 

 43  PROJETO  DE  LEI  N.º  1.089,  de  2015  (Do  Sr.  Josué  Bengtson).  Assegura  o  livre  exercício  da  liberdade 
 religiosa,  de  expressão  e  de  consciência.  PROJETO  DE  LEI  N.º4946  ,  de  2019  (Do  Sr.  ELI  BORGES).  Garante 
 o  livre  exercício  da  liberdade  religiosa  nos  temas  relativos  à  sexualidade,  nos  moldes  do  inciso  VI  do  art.  5°  da 
 Constituição da República Federativa do Brasil. 
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 o  ensino  religioso  confessional  nas  escolas  públicas  brasileiras,  como  veremos  no  próximo 

 capítulo. 

 No  mesmo  ano,  a  Associação  seguiu  ampliando  seus  territórios  em  prol  da  defesa  da 

 liberdade  religiosa  e  se  tornou  internacional  :  a  ANAJURE,  então,  fomentou  a  criação  da 

 FIAJC  –  Federación  Interamericana  de  Juristas  Cristianos,  cujo  Presidente  do  conselho  direito 

 é  o  Dr.  Uziel  Santana,  com  intuito  de  ampliar  também  a  atuação  da  ANAJURE  junto  a  OEA 46

 –  Organização  dos  Estados  Americanos,  e  para  realizar  convênio  de  cooperação  institucional 

 com  o  CONARE  –  Comité  Nacional  para  Refugiados  e  convênio  de  cooperação  institucional 

 com o ACNUR – Alto Comissariado das Nações Unidas 

 Nos  anos  de  2016  a  2017,  de  acordo  com  relatórios  anuais  da  própria  Associação, 

 passa  a  haver  uma  grande  movimentação  no  intuito  de  criar  alianças  internacionais,  com 

 participações  em  eventos  e  congressos,  palestras  na  ACNUR  e  CONARE.  A  Associação 

 passa  a  emitir  cartas  a  embaixadas  e  emite  notas  públicas  sobre  temas  ligados  aos  Direitos 

 Humanos,  tais  como  refugiados,  imigração,  terrorismo  e  outros  temas  de  seu  interesse,  tais 

 como  educação  confessional  e  ideologia  de  gênero;  lança  cursos  sobre  liberdade  religiosa,  fez 

 lançamento  de  livros,  participou  de  eventos  honrosos,  diplomáticos,  ampliando  seu  campo. 

 Na  área  acadêmica,  passou  a  oferecer  vários  cursos  em  áreas  de  seu  interesse,  tais  como 

 Direito Fundamental, Direito à Liberdade Civil, Direitos Humanos e Religião. 

 Em  abril  de  2017,  criou  o  PAIEC  –  Programa  de  Apoio  a  Instituições  de  Ensino 

 Confessional.  Nesse  programa,  a  Associação  tem  atuado  como  representante  jurídica  de 

 instituições  ligadas  à  defesa  do  ensino  religioso  confessional,  principalmente  na  participação 

 ou  defesa  em  ações  jurídicas  que  versam  sobre  interesses  ligados  à  confessionalidade  dessas 

 instituições  e  a  pautas  morais.  De  acordo  com  o  presidente  da  ANAJURE,  a  Associação 

 separa  um  grupo  de  juristas  e  advogados  membros,  para  irem  anualmente  à  Universidade  de 

 Oxford,  a  fim  de  realizarem  um  treinamento  sobre  liberdade  religiosa.  Lá,  esses  juristas  têm 

 aprofundado  seus  conhecimentos  sobre  direitos  fundamentais  e  liberdade  religiosa,  a  fim  de 

 oferecer  uma  prestação  de  serviço  mais  eficiente  às  instituições  de  apoio  à  educação  religiosa 

 confessional.  O  presidente  esclarece  que  o  intuito  dessa  ação  é  preparar  esses  juristas  para 

 46  ANAJURE.  “RELATÓRIO  GERAL  DE  ATIVIDADES  DA  ANAJURE  -  AÇÕES  DESENVOLVIDAS  DE 
 2012  A  2015”.  Site  Oficial  ANAJURE,  2015.  Disponível  em: 
 https://www.anajure.org.br/wp-content/uploads/2015/12/Relat%A2rio-de-a%87%E4es-da-ANAJURE.pdf. 
 Acesso em: 02 abr. 2021. p. 46 e 48. 
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 melhor  defender  as  igrejas  e  escolas  confessionais  do  país.  No  vídeo  com  data  de  28  de 47

 março  de  2018,  Uziel  afirma  que  existe  uma  pressão  muito  grande  do  Estado  contra  o  ensino 

 confessional,  e  que,  como  muitas  escolas  confessionais  não  possuem  condições  financeiras 

 para  pagar  advogados  para  defendê-las,  é  cobrado  um  valor  módico  as  escolas  que  participam 

 do  PAIEC,  e,  assim,  essas  escolas  têm  à  sua  disposição  uma  banca  de  advogados  que  podem 

 lhe assessorar. 

 Em  2017,  ainda  aprofudando  sua  atuação  no  STF,  peticionou  para  entrar  como  amicus 

 curiae  na ADPF 442, que trata sobe descriminalização  do aborto. 

 A  ANAJURE  protocolou  Nota  Pública  no  STF  sobre  Ação  Direta  de 

 Inconstitucionalidade  n.º  4275,  acerca  da  alteração  dos  registros  públicos  para  inclusão  de 

 nome  social  e  modificação  no  sexo  civil  de  transexuais,  e,  em  novembro  do  mesmo  ano 

 realizou  em  Coimbra  o  último  módulo  do  Advanced  Studies  Program:  Transparência, 

 Accountability,  Compliance,  Boa  Governança  e  Princípio  Anticorrupção,  com  participação 

 especial do Juiz Sergio Moro. 

 Em  dezembro,  a  BNCC  –  Base  Nacional  Comum  Curricular  é  aprovada  sem  menção  à 

 ideologia  de  gênero.  A  ANAJURE  celebra  e  lança  uma  nota  sobre  continuar  o  trabalho  de 48

 cooperação junto ao Ministério da Educação: 

 Esta  Minuta  de  Parecer  e  Projeto  de  Resolução  aguarda  a  prolação  do  voto  vista  de 
 alguns  Conselheiros  e  seguimento  da  votação  final  dos  demais  conselheiros,  porém 
 representa  uma  consolidação  firme  daquilo  que  havíamos  afirmado  na  Nota  Pública 
 divulgada  em  5  de  dezembro  2  ,  ou  seja,  a  inexistência  de  alusões  diretas  na  BNCC  à 
 ideologia  de  gênero  na  terceira  versão,  após  as  revisões  e  aprimoramentos  feitos  pelo 
 MEC  no  texto  final  apresentado  e  embargado  perante  o  CNE,  e,  além  disso,  vai  ao 
 encontro  das  preocupações  que  havíamos  expressado  na  mesma  Nota,  acerca  das 
 “descrições  -  nas  disciplinas  de  Artes  (p.  160/161)  e  História  (p.  358/359), 
 especificamente  –  que  poderiam  possibilitar  a  implementação  da  ideologia  de  gênero 
 dentro  das  salas  de  aula,  caso  uma  equivocada  hermenêutica  seja  aplicada 
 (ANAJURE 2017). 

 No  Executivo,  a  associação  aumentou  suas  relações  de  prestígio  com  o  então  ministro 

 Sérgio  Moro,  docente  de  vários  de  cursos  da  associação  em  Portugal,  além  de  ser  tornar  um 

 48  ANAJURE.  Nota  de  Imprensa.  Site  oficial  ANAJURE,  dez  2017.  Disponível  em: 
 https://anajure.org.br/wpcontent/uploads/2017/12/ANAJURE.NotadeImprensa.BNCC_.Final_.-1-1.pdf.  Acesso 
 em: 04 abr. 2021. 

 47  Ver:  ANAJURE.  PAIEC  |  Programa  de  Apoio  a 
 Instorg.br/wpcontent/uploads/2017/12/ANAJURE.NotadeImprensa.BNCC_.Final_.-1-1.pdf.  Acesso  em:  04  abr. 
 2021. 



 47 

 palestrante  assíduo.  E  Damares  Alves,  que  se  tornou  ministra.  Ambos  participaram  juntos  do 

 VI  Congresso  Internacional  de  Liberdades  Civis  Fundamentais  de  ANAJURE  em  2019,  que 

 até então nunca havia contado com a presença de um ministro de Estado. 

 Figura 5: VI Congresso Internacional de Liberdades Civis Fundamentais de 

 ANAJURE em 2019 

 Fonte: Relatório anual ANAJURE – 2017, p. 92. 

 O  resultado  do  congresso  foi  positivo  para  Moro,  sua  proposta  de  medidas  contra  o 

 Pacote  Anti  Crime,  recebeu  o  apoio  de  ANAJURE  .  O  presidente  da  associação,  Uziel 49

 Santana,  entregou-lhe  nota  oficial  assinada  por  mais  de  setecentos  juristas,  entre  os  quais 

 dirigentes, coordenadores e associados. 

 Em  2019,  na  Câmara  dos  Deputados  ,  ANAJURE  foi  membro  fundador  especial  da 50

 Frente  Parlamentar  Mista  pela  Liberdade  Religiosa,  Refugiados  e  Ajuda  Humanitária,  a 

 50  CÂMARA.  “Lançamento  da  Frente  Parlamentar  Mista  da  Liberdade  Religiosa,  Refugiados  e  Ajuda 
 Humanitária”.  Site  da  Câmara  dos  Deputados,  2019.  Disponível  em: 
 https://www.camara.leg.br/eventos-divulgacao/evento?id=67431.  Acesso  em:  24  mar.  2021  /  ANAJURE. 
 “Estão  lançados  oficialmente  o  IPP/Brasil  e  a  Frente  Parlamentar  Mista  para  Refugiados  e  Ajuda  Humanitária 
 (FPMRAH)”.  Site  Oficial  ANAJURE,  18  mar.  2015.  Disponível  em: 
 https://anajure.org.br/estao-lancados-oficialmente-o-painel-internacional-de-parlamentares-para-a-liberdade-rel 
 igiosa-ippbrasil-e-a-frente-parlamentar-mista-para-refugiados-e-ajuda-humanitaria-fpmrah/  Acesso  em:  06  abr. 
 2021. 

 49  Ver:  ANAJURE.  “ANAJURE  entrega  Nota  Pública  de  Apoio  ao  Pacote  Anticrime  proposto  pelo  Ministério  da 
 Justiça  e  Segurança  Pública  em  todos  os  estados  da  federação”.  Site  Oficial  ANAJURE,  14  set.  2019. 
 Disponível  em: 
 https://anajure.org.br/anajure-entrega-nota-publica-de-apoio-ao-pacote-anticrime-proposto-pelo-ministerio-da-j 
 ustica-e-seguranca-publica-em-todos-os-estados-da-federacao/ Acesso em: 04 abr. 2021. 
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 pedido  do  então  Deputado  Federal  por  Minas  Gerais  Leonardo  Quintão,  filho  do  também 

 político  e  pastor  Sebastião  Quintão.  Atualmente,  a  Frente  Parlamentar  Mista  para  Liberdade 

 Religiosa,  Refugiados  e  Ajuda  Humanitária  é  presidida  por  Roberto  de  Lucena  deputado 

 federal  por  SP,  e  seu  diretor  executivo  é  Uziel  Santana  .  Segundo  seu  texto  de  apresentação,  a 51

 frente  tem  como  um  de  seus  objetivos  "inserir  o  Brasil  no  contexto  internacional  da  liberdade 

 religiosa”. 

 Em  janeiro  de  2020,  Uziel  Santana  esteve  presencialmente  em  Nova  York  “na 

 tentativa  de  obter  status  consultivo  na  Organização  das  Nações  Unidas,  conforme  vem 

 pleiteando  desde  2017”.  O  presidente  da  Associação  participou  da  Sessão  Anual  do  Comitê  da 

 Organização  das  Nações  Unidas  (ONU)  sobre  Organizações  Não  Governamentais  (ONGs). 

 “A  ANAJURE  recebeu  questionamentos  que  foram  respondidos  e  o  processo  será  retomado 

 em 2021”. 

 Em  março  a  Associação  lançou  uma  ferramenta  específica  para  monitorar  e 
 assessorar  questões  sobre  a  pandemia:  o  Observatório  Anajure  das  Liberdades  Civis 
 Fundamentais,  lançado  numa  live  com  participação  especial  da  ministra  Damares 
 Alves  (Ministra  da  Mulher,  da  Família  e  dos  Direitos  Humanos),  tal  observatório 
 tem  a  intenção  de  monitorar  basicamente  violações  à  liberdade  religiosa,  monitorar 
 entes,  principalmente  municípios  que  tenham  decretado  à  suspensão  de  atividades 
 religiosas  por  conta  da  pandemia.  Essa  foi  uma  bandeira  levantada  pela  ANAJURE 
 durante todo o ano de 2020 (ANAJURE, 2019). 

 A  Associação  protocolou,  em  2020,  Ação  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal,  por 

 meio  da  qual  questionava  uma  série  de  decretos  que  tinham  suspendido  as  atividades 

 religiosas  de  modo  irrestrito.  No  pedido  feito  na  ADPF  701  ,  solicitaram  a  suspensão  dos 52

 decretos  expedidos  em  municípios  e  estados  brasileiros  que  restringiam  o  funcionamento  das 

 instituições eclesiásticas mesmo quando não houvesse aglomeração. 

 52  ANAJURE.  Em  Ação  proposta  pela  ANAJURE,  Ministro  Kassio  Nunes  autoriza  realização  de  cultos 
 presenciais  .  Disponível  em: 
 https://anajure.org.br/em-acao-proposta-pela-anajure-ministro-kassio-nunes-autoriza-realizacao-de-cultos-presen 
 ciais/. Acesso em: 06 abr. 2021. 

 51  ANAJURE.  Frente  Parlamentar  Mista  da  Liberdade  Religiosa,  Refugiados  e  Ajuda  Humanitária 
 (FPMLRRAH)  entrega  Nota  de  Apoio  à  Portaria  n.°666/2019  ao  Ministro  da  Justiça  e  Segurança  Pública  . 
 Disponível  em: 
 https://anajure.org.br/frente-parlamentar-mista-da-liberdade-religiosa-refugiados-e-ajuda-humanitaria-fpmlrrah-e 
 ntrega-nota-de-apoio-a-portaria-n666-2019-ao-ministro-da-justica-e-seguranca-publica/.  Acesso  em:  06  abr. 
 2021. 
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 Em  abril  de  2021,  em  apreciação  da  medida  cautelar  pleiteada,  o  ministro  do  STF 

 Kassio  Nunes,  determinou  aos  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios  que  se  abstenham  de 

 editar  decretos  que  proíbam  por  completo  a  realização  de  celebrações  religiosas  presenciais, 

 num  momento  em  que  o  país  bateu  recordes  mundiais  de  mortes  por  Covid-19  .  No  dia  30  de 53

 março  de  2021,  o  país  registrou  3.780  mortes  diárias  pela  doença  e  um  total  de  317  mil 

 mortes.  Na  decisão  proferida,  acolhendo  os  argumentos  da  ANAJURE,  o  Ministro  sustentou 

 que  a  proibição  total  das  atividades  religiosas  violaria  a  razoabilidade  e  a  proporcionalidade, 

 explicitando  que  é  possível  harmonizar  a  liberdade  religiosa  com  as  medidas  preventivas 

 exigidas  pelo  contexto  pandêmico.  Ressaltou,  ainda,  a  essencialidade  das  atividades 

 desempenhadas  pelas  igrejas,  responsáveis,  entre  outras  funções,  por  conferir  acolhimento  e 

 conforto espiritual. 

 Ainda  sobre  esse  caso,  a  AGU  por  meio  do  Procurador  Geral  da  União  Fabrício  da 

 Soller,  havia  dado  parecer  favorável  a  manutenção  da  proibição  de  atividades  religiosas  por 

 causar  aglomerações  e  para  combater  o  avanço  da  proliferação  da  covid-19,  alegando 

 inclusive  que  não  seria  a  ANAJURE  parte  legítima  para  protocolar  ADPF  ,  uma  vez  que  não 54

 cumpre o requisito para tal por não ser representante de classe. 

 Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  a  Associação  Nacional  dos  Juristas  Evangélicos  – 
 ANAJURE  não  logrou  demonstrar  sua  legitimidade  para  o  ajuizamento  da  presente 
 argüição[...]  O  referido  estatuto  não  menciona  quais  profissionais  poderiam  integrar 
 a  referida  associação,  limitando-se  a  apresentar  a  referência  genérica  de  “juristas”,  o 
 que  evidencia  que  o  fator  distintivo  da  entidade  é  a  comunhão  de  crença  e  não  a 
 defesa  de  prerrogativas  profissionais.  Desse  modo,  observa-se  que  a  autora  sequer 
 constitui  uma  entidade  de  classe,  uma  vez  que  não  tem  por  finalidade  representar 
 uma categoria profissional ou econômica específica (AGU, 2021). 

 Isso  por  que  o  art.  103  da  CRFB  diz  que  o  rol  de  legitimados  para  ajuizar  ADPF  é  o 

 mesmo  para  apresentar  ADIs:  o  presidente  da  República,  as  Mesas  do  Senado  Federal,  da 

 Câmara  dos  Deputados  e  de  Assembleia  Legislativa  ou  da  Câmara  Legislativa  do  Distrito 

 Federal,  o  Governador  de  Estado  ou  do  Distrito  Federal,  o  Procurador-geral  da  República,  o 

 54  PORTAL  PODER  360.  Advocacia-geral  da  União,  arguição  de  descumprimento  de  preceito  fundamental  n.º  701. 
 Disponível  em:  https://static.poder360.com.br/2021/04/peca62-adpf701-agu-anajure-mar2021.pdf.  Acesso  em: 
 06 abr. 2021. 

 53  CORREIO  BRAZILIENSE.  Disponível  em: 
 https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/03/4915115-brasil-bate-novo-recorde-com-3-780-obitos-por-c 
 ovid-19-em-24-horas.html. 
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 Conselho  Federal  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  partido  político  com  representação  no 

 Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

 Com  a  saída  de  André  Mendonça,  do  Ministério  da  Justiça  e  seu  retorno  para  AGU,  o 

 mesmo  assina  a  peça  da  AGU  onde  mudam  de  posicionamento,  cobrando  a  possibilidade  de 

 reabertura de templos religiosos sob alegação de violação de liberdade de crença. 

 O  que  se  observou  foi  que  no  início  das  atividades  da  ANAJURE  e  de  sua  entrada  nas 

 esferas  do  STF,  ela  figurava  somente  como  amicus  curiae  que,  tecnicamente,  pode  ser  uma 

 pessoa  natural  ou  jurídica,  com  qualificação  necessária.  Quando  a  ANAJURE  passa  a  pleitear 

 as  ações  de  ADI,  ADPF,  ADO,  passa  a  demonstrar  mais  força,  seu  crescimento  e  maturidade 

 no  cenário  político  atual.  Mas  ela  tem  esbarrado  nos  ministros,  como  Marco  Aurélio  que  vem 

 questionando  a  legitimidade  dela  para  propor  tais  ações,  visto  que  não  aparenta  ser  uma 

 associação de classe, mas somente uma associação de pessoas que têm uma mesma crença. 

 E  aí  fica  a  questão  sobre  quais  ações  irão  adotar  para  atingir  seus  objetivos 

 institucionais:  nesse  caso,  usaram  um  ministro  aliado,  mas  pode  ser  que  mudem  o  estatuto 

 ampliando  a  entrada  de  juristas  independente  de  sua  orientação  religiosa,  ou  podem  se  tornar 

 um  novo  partido  político.  Assim  como,  possivelmente  para  os  próximos  anos,  ampliem  sua 

 atuação  em  outras  ADI  e  ADPF,  para  áreas  além  da  Liberdade  religiosa.  Em  2020,  a 

 ANAJURE  atuou  em  ações  que  versavam  sobre  compra  de  medicamentos,  verbas  para  o 

 SUS,  seguro  desemprego,  e  auxílio  emergencial,  segurança  na  internet(fake  news), 

 teletrabalho, telemedicina, dentre outros assuntos. 

 1.4 Diretrizes Morais na Suprema Corte 

 No  Judiciário,  a  ANAJURE  participa  com  frequência  de  audiências  públicas  no  STF. 

 Principalmente  naquelas  que  tocam  em  assuntos  das  chamadas  "diretrizes  morais", 

 representando  algumas  entidades  religiosas,  instituições  de  ensino  confessionais,  tais  como  as 

 listadas  no  quadro  abaixo,  denominações  e  entidades  evangélicas  que  são  representadas  pela 

 ANAJURE nestas ações perante o STF: 

 SIGLA  SIGNIFICADO 

 ABIEE 

 Associação Brasileira de Instituições Educacionais 
 Evangélicas ACSI – Associação Internacional de Escolas 
 Cristãs 

 AECB 
 Aliança Cristã Evangélica Brasileira Aliança das Igrejas 
 Evangélicas Congregacionais do Brasil 
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 AMTB  Associação de Missões Transculturais Brasileiras 
 CBB  Convenção Batista Brasileira 
 CBN  Convenção Batista Nacional 
 CIBI  Convenção das Igrejas Batistas Independentes 
 IELB  Igreja Evangélica Luterana do Brasil 
 IPB  Igreja Presbiteriana do Brasil 
 IPI  Igreja Presbiteriana Independente do Brasil 
 IPU  Igreja Presbiteriana Unida do Brasil 
 SEPAL  Servindo aos Pastores e Líderes 

 A  Associação  tem  participado  efetivamente  em  ações,  junto  ao  STF  de  interesse  de 

 grupos  religiosos,  seja  lançando  notas  públicas  ou  se  habilitando  como  amicus  curiae.  No 

 capítulo 3, este tema será abordado mais profundamente. 

 Até  junho  de  2020  ao  todo,  oito  processos  para  Arguição  de  Descumprimento  de 
 Preceito  Fundamental  (ADPF)  que  tratam  sobre  estudos  de  gênero  no  Supremo 
 Tribunal  Federal  (STF)  possuem  a  ANAJURE  admitida  na  condição  de  amicus 
 curiae  .  No  geral,  os  processos  questionam  a  constitucionalidade  de  leis  que  vedam 
 discussões  acerca  de  teorias  de  gênero  nas  escolas  públicas  de  alguns  Municípios 
 brasileiros.  Também  em  junho,  a  ANAJURE  requereu  ingresso  como  amicus  curiae 
 em  outros  dois  processos  de  recursos  extraordinários  voltados  à  liberdade  religiosa: 
 um  sobre  uma  professora  exonerada  com  o  fundamento  de  falta  de  assiduidade,  cuja 
 justificativa  tem  base  nas  suas  convicções  religiosas;  e  outro  acerca  do  caso  em  que 
 foi  negada  a  possibilidade  de  realização  de  cirurgia  sem  emprego  de  transfusão  de 
 sangue, solicitação esta que foi feita por razões religiosas. 
 (…)  Durante  o  julgamento  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  por  Omissão  nº 
 26,  que  discutiu  se  houve  ou  não  omissão  legislativa  para  a  criminalização  da 
 homofobia,  ANAJURE  declarou  seu  apoio  oralmente.  Também  na  condição  de 
 amicus  curiae  ,  a  associação  defendeu  a  ação  contra  a  ação,  levantando,  entre  outros 
 argumentos,  "a  indefinição  das  formas  de  homofobia  e  transfobia  e  o  conflito  com  a 
 liberdade religiosa" (Relatório Anajure – 2020, p. 38). 55

 Recentemente,  a  Associação  peticionou  ao  STF  o  seu  ingresso  como  amicus  curiae  em 

 sete  Arguições  de  Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  (ADPF),  por  meio  das  quais  o 

 Ministério  Público  Federal  pleiteia  a  declaração  de  inconstitucionalidade  de  leis  municipais 

 que,  em  linhas  gerais,  vedam  as  discussões  da  teoria  de  gênero  nas  atividades  de  escolas 

 municipais  . Mas também vem interagindo em várias  frentes como já citado anteriormente. 56

 56  ANAJURE.  URGENTE  :  ANAJURE  peticiona  ao  STF  em  Ações  que  discutem  a  teoria  de  gênero  na  educação  . 
 Disponível  em: 
 https://ANAJURE.org.br/urgente-ANAJURE-peticiona-ao-stf-em-acoes-que-discutem-a-teoria-de-genero-na-edu 
 cacao/. Acesso em: 06 abr. 2021. 

 55  ANAJURE.  Relatório  de  Atividades  de  2020  .  Disponível  em: 
 https://anajure.org.br/wp-content/uploads/2020/12/relatorio-anual-anajure-2020-31-12-20.pdf  p.38.  Acesso  em: 
 06 abr. 2021. 
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 O  próximo  capítulo  deste  trabalho  será  dedicado  a  apontar  a  atuação  jurídica  da 

 ANAJURE,  principalmente  no  tocante  à  defesa  do  ER  confessional,  pois,  com  o  crescimento 

 do  número  de  cristãos  evangélicos,  bem  como  o  crescimento  do  ativismo  político  desses 

 atores,  surge  uma  disputa  pela  ocupação  por  diferentes  atores  de  diferentes  correntes  cristãs. 

 O  resultado  do  impacto  dessa  disputa  pelo  ensino  confessional  na  educação  pública  e  sua 

 consequência  na  sociedade  ainda  não  é  sabido.  Entretanto,  ao  abordar  a  ADI  4439/10  sobre  o 

 ensino  religioso  confessional,  este  trabalho  não  pretende  esgotar  o  assunto,  mas  colaborar  o 

 debate  democrático  e  republicano,  mantendo  sempre  como  farol  o  princípio  republicano  da 

 laicidade do Estado e a defesa da separação do Direito Público e do Privado. 
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 2. Ensino Religioso Pós-Constituição de 1988 até a ADI 4439/2010 

 Neste  capítulo,  abordaremos  o  tema  Ensino  Religioso  apontando  a  legislação,  tenho 

 como  foco  apresentar  a  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  (ADI  4439/10)  em  suas 

 dimensões  jurídicas  e  sociais.  Como  introdução,  faz-se  necessário  contextualizar  o  debate  e  o 

 discurso  formado  em  torno  do  tema  do  Ensino  Religioso  nas  escolas  públicas  previsto  no 

 texto  da  Constituição  de  1988,  e  posterior  à  outorga  da  mesma  a  partir  das  previsões  contidas 

 na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  de  1996.  As  diretrizes  educacionais  sobre  o  ensino 

 religioso  também  serão  debatidas,  de  forma  a  expor  que  há  disparidade  em  âmbito  econômico, 

 de  direitos  e  de  reconhecimento  social  entre  as  religiões  no  Brasil,  existem  religiões 

 “institucionalizadas”  e  religiões  que  resistem  e  lutam  pelo  reconhecimento  de  igualdade  de 

 direitos  e  liberdade  religiosa.  Por  fim,  o  foco  recai  sobre  a  questão  da  análise  inicial  da  Ação 

 Direta de Inconstitucionalidade 4439/2010. 

 Como  cita  Luy  (2011:42),  “(...)  o  debate  sobre  a  implementação  do  ensino  religioso  no 

 Brasil  reforçou  a  ideia  do  deslocamento  da  religião  para  a  esfera  privada,  na  modernidade, 

 ainda  que  seja  algo  controverso”.  Segundo  a  autora,  a  aprovação  da  LDB  em  1997  mobilizou 

 setores  tanto  laicos  como  religiosos  da  sociedade  em  torno  do  tema.  Contudo,  a  ideia  que  se 

 tinha  de  que  a  racionalização  levaria  à  secularização  e  que  a  religião  deixaria  na  modernidade 

 de  estar  presente  como  força  mobilizadora  da  sociedade,  passando  a  figurar  apenas  na  esfera 

 privada,  não  ocorreu.  Principalmente  na  política,  a  tensão  advinda  da  atuação  de  grupos  de 

 variadas  religiões  dentro  do  cenário  político  permanece,  tanto  pela  disputa  de  espaço  e 

 reconhecimento,  como  pela  disputa  de  poder  político  pautados  principalmente  na  defesa, 

 afirmação e continuidade da aplicação de valores morais . 

 O  debate  sobre  qual  seria  o  lugar  da  religião  na  modernidade  dentro  da  esfera  pública 

 permanece  vivo.  De  acordo  com  Vital  (2021)  “foi-se  reforçando  uma  percepção  social  de  que 

 a  presença  religiosa  no  espaço  público  se  estabelecia  em  oposição  à  laicidade.  No  entanto, 

 uma  série  de  trabalhos  argumenta  que  as  religiões,  em  especial  a  Igreja  Católica,  são 

 co-produtoras  do  Estado  Laico  no  Brasil”,  e  o  posicionamento  do  Estado,  por  meio  do  STF, 

 ao  declarar  que  é  constitucional  o  ER  confessional  nas  escolas  públicas,  traz  de  novo  a 

 necessidade  de  debruçarmos  o  olhar  científico  socioantropológico  sobre  a  educação  e  a 

 religião. 
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 O  contexto  do  debate  se  caracteriza  pelo  crescimento  da  presença  religiosa  no  espaço 

 público,  notadamente  composto  principalmente  por  evangélicos  pentecostais  desde  os  anos 

 1990.  Contudo,  em  reação  a  esse  crescimento,  também  surgiram  outras  frentes  de  atuação  de 

 movimento  sociais  na  defesa  de  um  modelo  de  laicidade  que  visa  ao  empoderamento  e  à 

 visibilidade  de  outros  atores,  narrativas  e  projetos  religiosos  na  política  nacional,  como  é  o 

 caso  da  Frente  Parlamentar  de  Terreiros,  que,  como  ainda  explica  Vital  (2021),  que,  ao 

 contrário  das  religiões  cristãs  e  kardecista,  recorrem  à  sua  afirmação  de  bases  no  espaço  social 

 por  uma  via  diferenciada  culturalista,  étnica,  para  justificar  sua  origem  e  formas  de  existência, 

 sua territorialidade, ritualísticas e sua cosmovisão. 

 2.1 A Constituição Cidadã de 1988 e a garantia de direitos fundamentais 

 Primeiramente,  deve-se  compreender  que  a  Constituição  Federal  de  1988  trouxe  uma 

 série  de  mudanças  ao  direito  pátrio,  considerada  nossa  constituição  cidadã,  por  trazer  em  seu 

 texto  a  garantia  de  direitos  sociais,  garantias  fundamentais  dispostas  do  art.  6º.  A  saber:  “são 

 direitos  sociais  a  educação,  a  saúde,  o  trabalho,  a  moradia,  o  lazer,  a  segurança,  a  previdência 

 social,  a  proteção  à  maternidade  e  à  infância,  a  assistência  aos  desamparados,  na  forma  desta 

 Constituição”.  O  direito  à  educação  é  posto  como  um  direito  público  subjetivo,  garantindo  ao 

 indivíduo  o  direito  a  reivindicar  do  Estado  que  essa  norma  seja  cumprida.  Segundo  Duarte 

 (2004, p.113): 

 Em  outras  palavras,  o  direito  público  subjetivo  confere  ao  indivíduo  a  possibilidade 
 de  transformar  a  norma  geral  e  abstrata  contida  num  determinado  ordenamento 
 jurídico  em  algo  que  possua  como  próprio.  A  maneira  de  fazê-lo  é  acionando  as 
 normas  jurídicas  (direito  objetivo)  e  transformando-a  sem  seu  direito(direito 
 subjetivo).1º  interessante  é  notar  que  o  direito  público  subjetivo  configura-se  como 
 um  instrumento  jurídico  de  controle  da  atuação  do  poder  estatal,  pois  permite  ao  seu 
 titular constranger judicialmente o Estado a executar o que deve. 

 Nessa  perspectiva  de  assegurar  políticas  públicas  subjetivas  para  o  ensino  básico,  o 

 direito  à  educação  está  contido  em  um  rol  de  artigos  205  a  214  da  CRFB,  e  o  art.  210 

 determina  o  estabelecimento  de  conteúdos  mínimos  para  o  ensino  fundamental:  “(...)  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”.  O  parágrafo 
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 1º  diz  “(...)  o  ensino  religioso,  de  matrícula  facultativa,  constituirá  disciplina  dos  horários 

 normais das escolas públicas de ensino fundamental”. 

 E  a  liberdade  religiosa  está  prevista  no  artigo  19  da  CRFB  de  forma  a  garantir  a 

 pluralidade de crenças e o não proselitismo: 

 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. 

 Logo,  a  nossa  Carta  Magna,  que  consideramos  a  lei  maior  do  país,  traz  exceções  ao 

 estado  laico  justamente  para  assegurar  a  liberdade  religiosa.  É  a  própria  Carta  Constituinte 

 que  permite  que  haja  aulas  de  ensino  religioso  nas  escolas  públicas.  Consoante  Chaitz 

 Scherkerkewitz  (2019),  a  liberdade  religiosa  é  o  princípio  jurídico  fundamental  que  regula  as 

 relações  entre  o  Estado  e  a  Igreja  em  consonância  com  o  direito  fundamental  dos  indivíduos  e 

 dos  grupos  a  sustentar,  defender  e  propagar  suas  crenças  religiosas.  Segundo  o  autor,  a 

 confessionalidade  ou  a  falta  de  confessionalidade  estatal  não  seria  um  índice  para  medir  o 

 estado  de  liberdade  dos  cidadãos  de  um  determinado  país,  pois  seria  possível  a  existência  de 

 um  Estado  confessional  com  liberdade  religiosa  plena.  A  exemplo,  temos  a  Grã  Bretanha  e 

 um  Estado  não  confessional  com  clara  hostilidade  aos  fatos  religiosos  com  extrema 

 precariedade de liberdade religiosa, como foi o caso da Segunda República Espanhola. 

 É  importante  ressaltar  que  não  existe  nenhum  empecilho  em  nossa  CRFB,  à 

 participação  de  membros  religiosos  no  governo  ou  na  vida  pública,  para  Giumbelli  (2001),  a 

 separação  entre  Estado  e  igrejas,  não  intervenção  do  Estado  em  assuntos  religiosos,  restrições 

 dos  grupos  confessionais  ao  espaço  privado,  igualdade  das  associações  religiosas  perante  a 

 lei,  é  garantia  de  pluralismo  confessional  e  de  escolha  individual.  Para  Rawls  (2000,  p.  229), 

 o  conceito  de  justiça  como  equidade  favorece  os  argumentos  de  liberdade  de  consciência 

 igualitária  e  o  consenso  sobreposto  da  perspectiva  da  convenção  constituinte.  Esses 

 argumentos  levam  à  escolha  de  um  regime  que  garante  a  liberdade  moral,  a  liberdade  de 

 pensamento  e  de  fé,  e  de  prática  religiosa,  embora  essa  última,  como  de  costume,  possa  ser 

 regulada  pelo  interesse  do  Estado  da  segurança  e  da  ordem  públicas.  Para  o  autor,  o  consenso 

 sobreposto  levaria  a  uma  cooperação  social  que  facilitaria  a  diminuição  da  intolerância  e  a 

 convivência pacífica numa sociedade plural. 
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 Portanto,  a  ADI  não  vai  entrar  no  mérito  de  possibilidade  ou  não  de  o  ensino 

 religioso  ser  ministrado  nas  escolas  públicas,  respeitando  o  direito  de  liberdade  de  religião 

 previsto  constitucionalmente.  A  ação  versou  apenas  sobre  o  tipo  confessional  de  ensino  ser  ou 

 não permitido. 

 Ainda  sobre  o  art.  210  da  CRFB,  é  importante  salientar  que  a  lei  é  produto  da 

 sociedade.  De  acordo  com  Dickie  &  Luy  (2007),  “a  lei  é  um  discurso  socialmente  produzido  a 

 partir  de  um  corpo  de  leis  escritas  cujos  critérios  culturais  de  exercício  não  se  limitam  à 

 ordem  geral  da  produção  legislativa,  mas  o  modificam  de  acordo  com  as  condições  locais”. 

 Então,  a  respeito  da  educação,  a  legislação,  no  seu  art.  210,  apresenta  as  condicionantes 

 positivas,  garantido  direitos,  as  diretrizes  básicas  do  currículo  escolar.  E  devem  observar  o 

 respeito  às  manifestações  da  cultura  local.  Isso  importa  dizer  que  a  religião  está  inserida  no 

 contexto de formação da cultura também. 

 Por  certo,  a  intenção  do  poder  legislativo  ao  promulgar  a  Constituição  de  1988 

 prevendo  o  E.R  foi  assegurar  a  liberdade  religiosa  e  a  liberdade  de  crença,  e,  na  previsão  de 

 que  essas  aulas  seriam  ministradas  de  forma  facultativa,  estaria  assegurado  o  direito  de 

 liberdade e, para alguns, a laicidade do Estado. 

 Contudo,  deve-se  observar  que  o  contorno  de  interpretação  e  aplicação  da  previsão 

 constitucional  nos  estados  federados  foram  ambientados  ou  traduzidos  para  as  legislações 

 estaduais  de  acordo  com  o  momento  histórico  e  social  vivido  pelos  atores  sociais  e  políticos 

 locais;  e  que  os  impasses  surgidos  advindos  omissão  da  lei  sobre  como  se  estabeleceriam  os 

 parâmetros  para  classes  de  ER,  cito  como  exemplo  o  financiamento  das  aulas  pelo  Estado,  ou 

 a  realização  de  concurso  público  para  contratação  de  professores  de  E.R,  ou  a  própria 

 possibilidade  ou  não  de  confessionalidade,  deixam  o  E.R  sujeito  a  interesses  que  não  são 

 totalmente plurais, pois não abrangem a todos e a todas as religiões. 

 Isso  pode  resultar  em  favorecimento,  não  só  religioso  como  mercantil,  a  grupos  que 

 detenham  maiores  possibilidades  de  preparação  e  formação  de  professores  e  de  material 

 editorial pedagógico para adentrar as escolas para ministração do ER. 

 No  próximo  tópico,  abordarei  diretamente  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  do  Ministério 

 da  Educação-(LDB),  Lei  9394/1996,  e  suas  diretrizes  para  o  setor  da  educação,  como  a  lei 

 ordinária  foi  promulgada  e  modificada  acerca  do  E.R,  numa  tentativa  de  trazer  ao  debate 

 maiores elucidações sobre o ensino confessional. 
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 2.2 LDB e Diretrizes educacionais sobre o ensino religioso 

 Com  base  na  CRFB/88,  surge  a  Lei  9394/96,  denominada  Lei  de  Diretrizes  e 

 Base-LDB.  Essa  é  uma  lei  ordinária  ,  que  serviria  para  enquadrar,  balizar  e  tornar  aplicável  o 57

 texto constitucional. No Inciso IV, de seu Artigo 9º, dispõe que cabe à União: 

 [...]  estabelecer,  em  colaboração  com  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios, 
 competências  e  diretrizes  para  a  Educação  Infantil,  o  Ensino  Fundamental  e  o 
 Ensino  Médio,  que  nortearão  os  currículos  e  seus  conteúdos  mínimos,  de  modo  a 
 assegurar formação básica comum. 

 Destaco,  aqui,  especialmente  o  art.  33  no  texto  original  da  LDB,  que  corrobora  como 

 texto  constitucional,  sem  alterações  sobre  o  ensino  religioso  ser  de  matrícula  facultativa.  Mas 

 acrescenta,  de  forma  a  complementar  a  Constituição,  que  o  mesmo  seria  oferecido  de  forma 

 facultativa  e  sem  ônus  aos  cofres  públicos;  assim  como  ficaria  ao  encargo  das  instituições 

 religiosas  prepararem  e  credenciarem  os  professores.  E  que  seria  confessional  de  acordo  com 

 a  opção  religiosa,  ou  interconfessional.  Sendo  as  entidades  religiosas  responsáveis  pela 

 elaboração do material. 

 Art.  33.  O  ensino  religioso,  de  matrícula  facultativa,  constitui  disciplina  dos  horários 
 normais  das  escolas  públicas  de  ensino  fundamental,  sendo  oferecido  sem  ônus  para 
 os  cofres  públicos,  de  acordo  com  as  preferências  manifestadas  pelos  alunos  ou  por 
 seus responsáveis,em caráter: 
 1  confessional,  de  acordo  com  a  opção  religiosa  do  aluno  ou  do  seu  responsável, 
 ministrado  por  professores  ou  orientadores  religiosos  preparados  e  credenciados 
 pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas; ou. 
 2  -  interconfessional,  resultante  de  acordo  entre  diversas  entidades  religiosas,  que  se 
 responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa. 

 57  Trata  de  assuntos  diversos  da  área  penal,  civil,  tributária,  administrativa  e  da  maior  parte  das  normas  jurídicas 
 do  país,  regulando  quase  todas  as  matérias  de  competência  da  União,  com  sanção  do  presidente  da  República. 
 O  projeto  de  lei  ordinária  é  aprovado  por  maioria  simples.  Pode  ser  proposto  pelo  presidente  da  República, 
 deputados,  senadores,  Supremo  Tribunal  Federal  (STF),  tribunais  superiores  e  procurador-geral  da  República. 
 Os  cidadãos  também  podem  propor  tal  projeto,  desde  que  seja  subscrito  por,  no  mínimo,  1%  do  eleitorado  do 
 país,  distribuído  pelo  menos  por  cinco  estados,  com  não  menos  de  0,3%  dos  eleitores  de  cada  um  deles 
 (Agência Senado, 2020). 
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 Destaco  na  lei  de  1996,  os  incisos  I  e  II:  o  inciso  I  previa  o  ensino  religioso 

 confessional  e  o  inciso  II  o  ensino  religioso  interconfessional,  deixando  claro  que  as  entidades 

 religiosas seriam responsáveis pelo credenciamento de professores e elaboração de material. 

 A  lei  foi  alterada  em  1997.  Os  incisos  I  e  II  da  lei  anterior  que  previam  o  ensino 

 confessional  ou  interconfessional  são  substituídos  pela  frase  final  do  artigo  33:  “(...) 

 assegurado  o  respeito  à  diversidade  cultural  religiosa  do  Brasil,  vedadas  quaisquer  formas  de 

 proselitismo”. A seguir, reproduzo o artigo em sua íntegra. 

 Art.  33.  O  ensino  religioso,  de  matrícula  facultativa,  é  parte  integrante  da  formação 
 básica  do  cidadão  e  constitui  disciplina  dos  horários  normais  das  escolas  públicas  de 
 ensino  fundamental,  assegurado  o  respeito  à  diversidade  cultural  religiosa  do  Brasil, 
 vedadas  quaisquer  formas  de  proselitismo  (Redação  dada  pela  Lei  n.º  9.475,  de 
 22.7.1997). 

 §  1º  Os  sistemas  de  ensino  regulamentarão  os  procedimentos  para  a  definição  dos 
 conteúdos  do  ensino  religioso  e  estabelecerão  as  normas  para  a  habilitação  e 
 admissão dos professores (Incluído pela Lei n.º 9.475, de 22.7.1997). 
 §  2º  Os  sistemas  de  ensino  ouvirão  entidade  civil,  constituída  pelas  diferentes 
 denominações  religiosas,  para  a  definição  dos  conteúdos  do  ensino  religioso. 
 Incluído pela Lei n.º 9.475, de 22.7.1997). 

 A  nova  legislação  também  deixa  ao  encargo  do  sistema  de  ensino,  que  é  estatal,  a 

 admissão de professores e a definição de conteúdo, como cita Lui (2011). 

 A  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDBN)  de  1996  (Lei  9.394/96) 
 em  seu  artigo  33  trata  da  oferta  obrigatória  do  ensino  religioso  nas  escolas  públicas 
 de  ensino  fundamental.  Esta  lei  não  garantia  o  pagamento  dos  professores  de  ensino 
 religioso;  o  que  culminou  com  um  lobby  das  igrejas  cristãs  liderado  pela  Igreja 
 Católica  a  fim  de  modificar  a  legislação  federal  e  garantir  o  pagamento  dos 
 professores.  Através  desta  iniciativa,  o  artigo  33  de  referida  lei  sofreu  alteração  em 
 1997  mantendo  a  oferta  obrigatória  do  ensino  religioso  nas  escolas  públicas,  a 
 matrícula  facultativa  do  aluno,  a  proibição  do  proselitismo  nas  aulas,  garantindo  o 
 pagamento  dos  professores  e  delegando  aos  estados  da  federação  a  competência  para 
 a  implementação  da  disciplina  de  acordo  com  a  diversidade  cultural  e  religiosa  do 
 país.  A  lei  prevê  ainda  que  para  a  escolha  dos  conteúdos  ministrados  nas  aulas  de 
 ensino  religioso  deverá  ser  ouvida  entidade  civil  composta  por  diferentes  instituições 
 religiosas.  É  a  partir  deste  momento  que  cada  estado  usou  de  critérios  distintos  para 
 elaborar  a  legislação  referente  à  oferta  do  ensino  religioso  nas  escolas  públicas.  Todo 
 o  processo  de  aprovação  da  lei  federal  (LDBN)  bem  como  sua  alteração  em  1997 
 gerou  disputas  no  campo  religioso  e  reascendeu  o  debate  sobre  o  lugar  da  religião  na 
 esfera pública. 
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 Como  mencionado  no  tópico  anterior,  a  CRFB  não  define  sobre  o  financiamento  das 

 aulas  serem  ou  não  responsabilidade  do  estado,  assim  como  a  quem  caberia  definir  o  conteúdo 

 curricular  básico  para  as  aulas  de  ER.  Devemos  ressaltar  que,  para  o  Estado  moderno  laico,  a 

 religiosidade  teoricamente  pertenceria  à  esfera  do  direito  de  liberdade  individual,  inerente  à 

 vida  privada  do  indivíduo  que  deve  ter  seu  direito  de  crenças  e  respeitado,  para  que  todas  as 

 crenças  possam  ser  exercidas  livremente  e  que  nenhuma  seja  imposta  ou  se  sobreponha  a 

 outra. 

 Quando  a  lei  foi  modificada  em  1997,  vedando  os  incisos  I  e  II,  entendeu-se  que  isso 

 ocorreu  num  intuito  de  não  tornar  confessional  ou  interconfessional  o  ER,  para  que,  dessa 

 forma,  o  Estado  não  viesse  descumprir  o  princípio  da  laicidade.  Contudo,  não  se  definiu 

 outros  parâmetros,  como,  por  exemplo,  a  própria  lei  conter  em  seu  texto  veto  ao  ER 

 confessional  ou  interconfessional,  como  forma  de  impedir  o  proselitismo.  Dessa  forma,  o  que 

 antes parecia sanado continuou a existir como uma controvérsia. 

 Após  a  definição  legislativa  de  LDB,  em  1997,  ações  de  inconstitucionalidade  nos 

 âmbitos  estadual  e  federal  ocorreram  pelo  país,  debatendo  temas  controversos  sobre  a 

 legislação  do  ER  tais  como  a  possibilidade  de  haver  ou  não  concurso  para  contratação  de 

 professores  de  ER  pelo  estado,  uma  vez  que  o  estado  arcaria  com  pagamento  dos  salários  de 

 tais  professores,  ou  sobre  o  ensino  de  ER  ser  obrigatório  e  confessional  como  no  Rio  de 

 Janeiro  . Esses temas chegaram ao STF. 58

 Isso  ocorreu  por  que,  para  vários  estados,  o  ER  confessional  seria  ministrado  de 

 forma  obrigatória,  cerceando  direitos  democráticos  e  direito  fundamental  à  liberdade  de  culto, 

 favorecendo  certos  grupos  religiosos  em  detrimento  de  outros,  além  de  ferir  a  laicidade  do 

 estado,  que  não  pode  financiar  ou  adotar  qualquer  religião.  Dessa  forma,  como  mencionado 

 anteriormente,  a  CRFB/88  tem  compromisso  com  políticas  públicas  positivas,  com  a 

 liberdade e a democracia. Por isso, o ER é previsto como matrícula facultativa. 

 De  acordo  com  Teles  e  Lobo  (2020),  nossa  constituição,  considerada  pragmática, 

 estabelece  limites  que  proíbem  certos  atos  pelo  legislador,  como  ferir  direito  fundamental  ou 

 cláusula  pétrea.  Houve  mudanças  substanciais  no  Direito,  advento  da  Constituição, 

 podendo-se  citar  como  uma  delas  o  fato  de  o  poder  público,  antes  abstencionista,  passar  a 

 58  A  Lei  Estadual  3459/2000,  sancionada  pelo  então  Governador  Garotinho,  prevê  o  ensino  religioso  confessional 
 de  matrícula  facultativa;  contudo,  disciplina  obrigatória  dos  horários  normais  das  escolas  públicas.  A  legislação 
 foi  alvo  de  ações  de  ADI  junto  ao  tribunal  Estadual  do  Rio  de  Janeiro,  pois  afrontaria  a  CFRB  que  prevê  ensino 
 facultativo e não confessional (ISER,2004, p. 24-64). 



 60 

 figurar  no  pólo  passivo  das  mais  diversas  demandas  judiciais,  sendo  obrigado  a  prestações 

 positivas  com  relação  ao  cidadão,  pois  a  atuação  estatal  deve  estar  em  harmonia  com  os 

 direitos  fundamentais,  foi  neste  contexto  de  garantia  de  direito  a  liberdade  de  culto  e  garantia 

 de uso e gozo da coisa pública por todos. 

 A  dimensão  da  importância  dessas  ações  junto  aos  tribunais  e,  posteriormente,  no 

 STF  pode-se  observar  em  vários  outros  trabalhos  sobre  esse  tema,  como  bem  aponta 

 Giumbelli  (2008):  as  normas  que  balizam  o  ER  vêm  sendo  elaboradas  no  âmbito  dos  estados 

 brasileiros  e  derivam  de  quatro  fontes.  Essas  são  as  Assembleias  Legislativas,  Poder 

 Executivo  (decretos),  Secretarias  de  Educação  e  Conselhos  de  Educação.  Ou  seja,  não  há  uma 

 legislação  unificada.  Alguns  estados  não  têm  lei  ou  decretos,  ficando  ao  encargo  da  Secretaria 

 de  Educação  ou  Conselhos  de  educação  determinar  as  diretrizes  do  ER.  O  autor  destaca 

 também  que,  exceto  pelo  Nordeste,  onde  se  notou  alguns  modelos  de  diretrizes  formulados 

 com algumas semelhanças, a maioria dos estados seguem seus próprios modelos. 

 Miranda  &  Boris  (2017),  por  exemplo,  trazem  o  debate  da  problemática  da 

 introdução  de  ER  e  certos  conteúdos  confessionais  em  escolas  do  Rio  de  Janeiro,  que 

 acabaram  por  revelar  “conflitos”  dentro  do  espaço  escolar.  Esses  conflitos,  segundo  o  texto, 

 apontam  controvérsias  em  relação  aos  conteúdos  ministrados,  e  conflitos  pessoais  entre 

 docentes  e  discentes.  Além  de  explicitar  a  intolerância  religiosa,  os  autores  chamam  a  atenção 

 para discriminação em relação a religiões minoritárias como as de matriz africana. 

 A  intolerância  religiosa  é  crime  no  Brasil,  de  acordo  com  o  artigo  5º,  inciso  VI,  da 

 constituição  Federal  de  1988,  que  diz:  “é  inviolável  a  liberdade  de  consciência  e  de  crença, 

 sendo  assegurado  o  livre  exercício  dos  cultos  religiosos  e  garantida,  na  forma  da  lei,  a 

 proteção aos locais de culto e a suas liturgias”, e o artigo 208 do Código Penal Brasileiro diz: 

 Escarnecer  de  alguém  publicamente,  por  motivo  de  crença  ou  função  religiosa; 
 impedir  ou  perturbar  cerimônia  ou  prática  de  culto  religioso;  vilipendiar 
 publicamente  ato  ou  objeto  de  culto  religioso:  Pena  -  detenção,  de  um  mês  a  um  ano, 
 ou  multa.  Parágrafo  único  -  Se  há  emprego  de  violência,  a  pena  é  aumentada  de  um 
 terço, sem prejuízo da correspondente à violência. 

 Contudo,  de  acordo  com  o  dados  do  Ministério  da  Mulher,  da  Família  e  dos  Direitos 

 Humanos  (MMFDH),  em  2018  foram  registrados  pelo  Disque  100  (disque  direitos  humanos) 

 506  casos  de  intolerância  religiosa,  sendo  os  segmentos  mais  atingidos  as  religiões  de  matriz 

 africana,  umbanda  e  candomblé.  Depois  desses,  o  grupo  mais  atingido  são  os  testemunhas  de 
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 Jeová.  No  Rio  de  Janeiro,  por  exemplo,  o  Instituto  de  Segurança  Pública  do  Estado  do  Rio 59

 de  Janeiro  (ISP)  contabilizou  1400  crimes  no  ano  de  2020,  que  podem  estar  relacionados  à 

 intolerância  religiosa.  Traduzindo  em  estatística,  tem-se  a  quantidade  de  três  crimes 

 relacionados à intolerância religiosa diariamente notificados no estado. 60

 Dentro  das  escolas  brasileiras,  a  intolerância  religiosa  se  apresenta  de  várias  formas. 

 As  mais  comuns  de  que  encontramos  registros  em  estudos  como  do  IBGE  apontam  que 61

 4,2%  dos  estudantes  de  13  a  17  anos,  que  disseram  ter  sido  vítimas  de  humilhação  na  escola, 

 apontaram  sua  religião  como  motivo  –  é  a  quarta  principal  razão  de  provocações  feitas  pelos 

 colegas.  De  acordo  com  Projeto  Colabora  ,  há  casos  e  relatos  de  alunos  que  são  obrigados  a 62

 fazer  orações  cristãs,  alunos  obrigados  a  retirar  guias  relacionados  às  religiões  afro-brasileiras, 

 agressões  verbais,  tais  como  “macumbeira”,  “macumbeiro”  e  agressões  físicas  contra 

 estudantes.  Também  há  registros  de  demissão  ou  afastamento  de  professores  adeptos  de 

 religiões  afro-brasileiras,  como  o  caso  da  professora  de  literatura  Maria  Marques,  que  foi 

 afastada  de  suas  funções  e  colocada  à  disposição  por  ter  sugerido  a  leitura  do  livro  Lendas  de 

 Exu  em  sala  de  aula  no  município  de  Macaé.  Ainda  há  relatos  de  casos  de  professores  que 63

 sofreram  algum  tipo  de  preconceito  por  abordarem  conteúdos  sobre  religiões  afro-brasileiras 

 em classe, proibição de uso de livros  que tratam do  tema. 

 Apesar  de  o  Estado  Brasileiro  ser  laico,  a  intolerância  religiosa  persiste  na  sociedade, 

 como  apontam  dados  e  estudos,  e  isso  reflete  também  no  ambiente  escolar,  principalmente 

 contra  religiões  não  cristãs.  C  omo  descreve  Louis  Althusser  (1985),  em  sua  obra  Aparelhos 

 Ideológicos  do  Estado  ,  as  igrejas,  assim  como  as  escolas,  fazem  parte  de  aparelhos 

 ideológicos;  portanto,  tanto  igreja  quanto  escola  comungam  da  ideologia  das  classes 

 dominantes,  que,  por  sua  vez,  seguem  uma  linha  predominantemente  cristã.  Bourdieu  (2004), 

 que  vai  abordar  amplamente  a  questão  da  dominação  social,  vai  dizer  que  as  classes 

 63  JORNAL  O  ESTADÃO.  Professora  é  afastada  por  livro  sobre  Exu  .  Disponível  em: 
 https://www.estadao.com.br/noticias/geral,professora-e-afastada-por-livro-sobre-exu,456844.  Acesso  em:10  out 
 2021 

 62  Projeto  Colabora.  Casos  de  intolerância  religiosa  nas  escolas  são  subnotificados  .  Disponível  em: 
 https://projetocolabora.com.br/ods4/casos-de-intolerancia-religiosa-nas-escolas-sao-subnotificados/.  Acesso  em: 
 10 out. 2021 

 61  IBGE.  Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar  , 2015,  IBGE (2016): bit.ly/Pense2015. 

 60  ISP.  Rio  registra  23  ocorrências  de  ultraje  a  culto  em  2020  .  Rio  de  Janeiro.  Janeiro  de  2021.  Disponível  em: 
 <http://www.isp.rj.gov.br/Noticias.asp?ident=451>. 

 59  MMFDH.  Balanço  anual:  Disque  100  registra  mais  de  500  casos  de  discriminação  religiosa.  Governo 
 Federal.  Publicado  em  13  jun  2019.  Disponível  em: 
 <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2019/junho/balanco-anual-disque-100-registra. 
 -mais-de-500-casos-de-discriminacao-religiosa>. Acesso em 01 out 2021. 
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 dominantes  conseguem  imprimir  na  sociedade  seus  valores  e  que  a  religião  é  uma  forma 

 simbólica de representação desse poder. 

 A  religião  está  predisposta  a  assumir  uma  função  ideológica,  função  prática  e  política  de 
 absolutização  do  relativo  e  de  legitimação  do  arbitrário,  que  só  poderá  cumprir  na  medida  em 
 que  possa  suprir  uma  função  lógica  e  gnosiológica  consistente  em  reforçar  a  força  material  ou 
 simbólica  possível  de  ser  mobilizada  por  um  grupo  ou  uma  classe,  assegurando  a  legitimação 
 de  tudo  que  define  socialmente  este  grupo  ou  esta  classe  (BORDIEU,  em  A  Economia  das 
 trocas simbólicas  , p. 46). 

 A  cosmovisão  de  alguns  corrobora  para  que  acreditem  que  sua  experiência  religiosa, 

 moral  e  cultural  é  o  único  modelo  de  vida  correto  a  ser  seguido,  e  que  tal  modelo  pautado 

 nesta  moralidade  de  vida  deve  ser  entendido  e  vivido  da  mesma  forma  em  todo  e  qualquer 

 meio  social.  O  problema  da  intolerância  surge  quando  não  existe  uma  aceitação  do  aspecto 

 cultural,  moral  e  religioso  do  outro.  A  crença  de  que,  tudo  que  não  está  de  acordo  com  sua 

 visão  de  mundo  deve  ser  convertida  ou  combatida  ou  condenada,  por  não  comungar  com  sua 

 vertente religiosa. 

 Apesar  do  estado  brasileiro  ser  considerado  laico  e  existir  a  liberdade  de  culto,  as 

 igrejas  cristãs  ainda  influenciam  diretamente  a  sociedade  como  um  todo.  Primeiro  por 

 possuírem  maior  poder  econômico  que  as  demais  religiões,  como  afirma  Giumbelli  (2007),  as 

 igrejas  cristãs  têm  grande  força  e  presença  na  política,  na  mídia,  pois  possuem  a  concessão  de 

 meios  de  comunicação  em  massa  (rádio  e  tv)  e  também  atuam  fortemente  na  assistência 

 social.  Logo,  é  importante  ressaltar  que  a  questão  da  intolerância  religiosa  no  Brasil  existe  e 

 persiste,  principalmente  contra  as  religiões  de  matriz  africana,  que  são  constantemente 

 demonizadas.  Em  seu  trabalho  sobre  intolerância  religiosa,  Silva  (2007)  cita  a  demonização 

 dos  orixás,  guias,  caboclos  e,  principalmente,  exús  pela  religião  cristã  neopentecostal,  como 

 forma  de  classificar  e  caracterizar  outra  religião  como  não  engajadas  na  “libertação”  e 

 remissão  dos  pecados  do  mundo.  No  estudo  intitulado  Pentecostais  em  Ação:  A  Demonização 

 dos  cultos  Afro  Brasileiros  ,  Ricardo  Mariano  (2007)  fala  que,  apesar  de  algumas  igrejas 

 adotarem  o  princípio  da  tolerância,  a  ortodoxia  cristã  é  um  poderoso  mecanismo  de  demonizar 

 crenças e práticas de agentes religiosos “rivais” permanentemente desde a época medieval. 

 Existe  disparidade  em  âmbito  econômico,  de  direitos  e  de  reconhecimento  social 

 entre  as  religiões  no  Brasil,  existem  as  religiões  “institucionalizadas”  e  as  religiões  que 

 resistem  e  lutam  pelo  reconhecimento  de  igualdade  de  direitos  e  liberdade  religiosa.  É 

 importante  ressaltar  que  a  discriminação  de  religiões  deixa  à  mostra  o  racismo  estrutural  da 
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 nossa  sociedade.  Não  vemos  representações  de  orixás  dentro  dos  tribunais,  por  exemplo, 

 assim  como  denominações  religiosas  que  não  possuem  poder  econômico  e  político  participam 

 de forma muito reduzida  de cenários políticos. 

 No  próximo  tópico,  abordarei  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  4439/2010,  seu 

 início, as audiências públicas, atuação dos atores bem como seu julgamento no STF. 

 2.3 Análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.439/2010 

 Em  30  de  julho  de  2010  foi  protocolada  pela  PGR  a  ADI  4439,  para  discutir  a 

 possibilidade  ou  não  do  estado  brasileiro  permitir  a  existência  de  ensino  religioso  confessional 

 em escolas públicas de ensino fundamental e médio. 

 A  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  é  uma  espécie  de  ação  judicial  de  controle 

 concentrado  constitucional,  prevista  no  art.  102,  I  “a”,  e  103  da  CRFB.  Esse  tipo  de  ação 

 busca  invalidar  uma  lei  ou  ato  normativo  que  se  mostre  incompatível  com  o  sistema 

 democrático assegurado na Constituição. 

 Seu  objetivo  fundamental  é  o  de  retirar  do  ordenamento  jurídico  nacional  o  ato 
 normativo  ou  legislativo  incompatível  com  a  Constituição,  sua  letra  ou  seu 
 espírito.A  ADI  tem  peculiaridades  em  relação  as  demais  ações.  Em  primeiro  lugar 
 por  seu  berço,  constitucional.  Em  segundo  lugar  por  não  admitir  desistência.  Em 
 terceiro  lugar  por  ter  um  regramento  específico  e  particular  no  controle  de 
 constitucionalidade.Admite  os  amicus  curiae  ,  instituto  de  grande  importância  que 
 tem  contribuído  bastante  para  a  chamada  democratização  do  processo  de 
 interpretação  da  Constituição,  abrindo  a  possibilidade  de  que  entidades  possam 
 aportar  a  sua  visão  e  conhecimento  específico  sobre  diversos  temas  as  matérias  em 
 julgamento no STF (Enciclopédia da PUC-SP, 2017.) 

 O  contexto  de  proposição  e  ajuizamento  da  ADI  ocorreu,  em  princípio,  pelo  acordo 

 assinado  pelo  então  presidente  do  Brasil,  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva  e  a  Santa  Sé,  que 

 estabeleceu  o  Estatuto  Jurídico  da  Igreja  Católica  no  Brasil.  Tal  acordo  prevê  a  unificação  de 

 normas  entre  o  Estado  e  a  Igreja  sobre  o  casamento  religioso  e  sua  validade  no  âmbito  civil, 

 bem  como  o  ensino  religioso  em  escolas  públicas  do  Brasil  e  a  prestação  de  assistência 

 espiritual em presídios e hospitais. 

 Um  tratado  internacional,  apesar  de  celebrado  pelo  Presidente  da  República,  para  ser 

 incorporado  ao  nosso  ordenamento  jurídico,  precisa  passar  pela  votação  do  Congresso 

 Nacional,  e  ser  aprovado  por  maioria  simples  via  decreto  legislativo,  além  de  ser  promulgado 
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 pelo  presidente  do  senado,  desta  feita  segue  novamente  para  promulgação  e  publicação  do 

 Presidente  da  República,  onde  ganha  força  de  lei  ordinária.  Sobre  o  ensino  religioso,  o  tratado 

 questionado  pela  ADI  mencionava  a  importância  do  ensino  religioso  ser  confessional  católico, 

 ou de outra religião de forma facultativa. 

 Decreto  nº  7.107  de  11  de  Fevereiro  de  2010  Promulga  o  Acordo  entre  o  Governo  da 
 República  Federativa  do  Brasil  e  a  Santa  Sé  relativo  ao  Estatuto  Jurídico  da  Igreja 
 Católica no Brasil, firma do na Cidade do Vaticano,em 13 de novembro de 2008. 
 Artigo  11  A  República  Federativa  do  Brasil,  em  observância  ao  direito  de  liberdade 
 religiosa,da  diversidade  cultural  e  da  pluralidade  confessional  do  País,  respeita  a 
 importância do ensino religioso em vista da formação integral da pessoa. 
 §1º.O  ensino  religioso,  católico  e  de  outras  confissões  religiosas,  de  matrícula 
 facultativa,  constitui  disciplina  dos  horários  normais  das  escolas  públicas  de  ensino 
 fundamental,assegurado  o  respeito  à  diversidade  cultural  religiosa  do  Brasil,em 
 conformidade  com  a  Constituição  e  as  outras  leis  vigentes,  sem  qualquer  forma  de 
 discriminação. 

 A  PGR,  à  época,  contestou  tal  decreto,  alegando  que  haveria  um  desrespeito  à 

 CRFB,  à  liberdade  religiosa,  e  à  laicidade  do  Estado,  e  então  solicitou  que  houvesse  a 

 imediata  suspensão  da  aplicação  do  decreto.  Dessa  forma,  a  PGR  alegou  na  sua  peça 

 processual  inicial,  que  não  seria  viável  a  adoção  de  uma  perspectiva  religiosa  unilateral  dentro 

 das  escolas  públicas,  que  o  propósito  de  tal  decreto  seria  “inculcar”  princípios  e  valores 

 religiosos  da  maioria,  mas  em  detrimento  de  visões  minoritárias,  uma  afronta  ao  estado 

 democrático de direito. Eis o pedido da peça processual inicial: 

 A  PROCURADORIA  GERAL  DA  REPÚBLICA  em  exercício,  com  fundamento 
 nos  artigos  102,  I,  “a”  e  “p”,  e  103,  VI,  da  Constituição  Federal,  e  nos  preceitos  da 
 lei  9866/99,  vem  propor  AÇÃO  DIRETA  DE  Inconstitucionalidade,  COM  PEDIDO 
 DE  MEDIDA  CAUTELAR,  a  fim  de  que  essa  Corte:  (i)realize  interpretação 
 conforme  a  Constituição  do  art.33,  caput  e  §§  1º  e  2º,  da  Lei  n.º  9394/96,  para 
 assentar  que  o  ensino  religioso  em  escolas  públicas  só  pode  ser  de  natureza  não 
 confessional,  (ii)  com  proibição  de  admissão  de  professores  na  qualidade  de 
 representantes  de  confissões  religiosas,  profira  decisão  de  interpretação  conforme  a 
 Constituição  do  art.11,§  1º,do  “Acordo  entre  a  República  Federativa  do  Brasil  e  a 
 Santa  Sé  relativo  ao  Estatuto  Jurídico  da  Igreja  Católica  no  Brasil”,  aprovado  pelo 
 Congresso  Nacional  através  do  Decreto  Legislativo  nº  698/2009  e  promulgado  pelo 
 Presidente  da  República  através  do  Decreto  nº  7.107/2010,  para  assentar  que  o 
 ensino  religioso  em  escolas  públicas  só  pode  ser  de  natureza  não  confessional;  ou 
 (iii)  caso  se  tenha  por  incabível  o  pedido  formulado  no  item  imediatamente  acima, 
 seja  declarada  a  inconstitucionalidade  do  trecho  “católico  e  de  outras  confissões 
 religiosas”, constante no art. 11§ 1º, do acordo Brasil Santa Sé acima referido [...]. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/821465/Decreto-no-7107-de-11-de-Fevereiro-de-2010#%5Ch
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 Observe-se  que,  em  tal  petição,  existem  três  pedidos:  o  uso  do  da  CRFB/88,  para  que 

 fosse  assegurada  a  liberdade  de  religião  e  crença  filosófica;  que  caso  houvesse  ensino 

 religioso,  este  só  poderia  ser  não  confessional;  a  proibição  de  contratação  de  professores  na 

 qualidade  de  representantes  religiosos  pela  União,  Estados  e  Municípios;  ou,  em  último  caso, 

 em  a  Suprema  Corte  tendo  entendido  que  os  pedidos  anteriores  eram  incabíveis,  que  o  trecho 

 do  art.  11,  §1,  onde  está  escrito  “ensino  religioso  católico  e  de  outras  confissões”,  fosse 

 declarado inconstitucional, ficando somente: 

 O  ensino  religioso,  católico  e  de  outras  confissões  religiosas  ,  de  matrícula 
 facultativa,  constitui  disciplina  dos  horários  normais  das  escolas  públicas  de  ensino 
 fundamental,  assegurado  o  respeito  à  diversida  de  cultural  religiosa  do  Brasil,  em 
 conformidade  com  a  Constituição  e  as  outras  leis  vigentes,  sem  qualquer  forma  de 
 discriminação. 

 Seguindo  o  rito  da  Lei  9868/99,  que  dispõe  sobre  o  processo  e  julgamento  da  ação 

 direta  de  inconstitucionalidade  e  da  ação  declaratória  de  constitucionalidade  perante  o  STF,  o 

 relator  do  processo  ,  o  Ministro  Luiz  Roberto  Barroso,  pediu  informações  aos  órgãos  ou  às 64

 autoridades  das  quais  emanou  a  lei  ou  o  ato  normativo  impugnado.  No  caso,  por  se  tratar  de 

 acordo  internacional,  como  dito  anteriormente,  o  Congresso  Nacional  e  a  Presidência  da 

 República deveriam se manifestar no processo. 

 Nesse  trâmite  acima  citado,  desde  2010  o  processo  foi  levado  à  Advocacia-Geral  do 

 Senado  para  que  emitissem  um  parecer,  à  Câmara  dos  Deputados,  Advocacia  Geral  da  União. 

 Cada  órgão  opinou  pela  procedência  ou  improcedência  do  pedido  de  inconstitucionalidade  da 

 PGR. 

 Em  maio  de  2015,  o  Ministro  do  Supremo  Tribunal  Federal  (STF),  Luís  Roberto 

 Barroso,  relator  do  processo,  convocou  para  o  dia  15  de  junho  do  mesmo  ano  uma  audiência 

 pública  para  discutir  o  ensino  religioso  nas  escolas  públicas  brasileiras  .  Na  ocasião,  todos  os 65

 interessados  em  participar  deveriam  enviar  mensagem  para  o  e-mail  com  endereço  do  próprio 

 STF,  para  solicitação  de  participação  em  audiência.  No  corpo  do  e-mail,  deveria  conter:  a 

 65  STF(2015).  Disponível  em:  http://www.stf.jus.br/portal/cms/ver.  Notícia  Detalhe.asp?idConteudo=287077. 
 Acesso em: 01 abr 2020. 

 64  O  relator  tem  a  função  de  analisar  detalhadamente  o  processo,  preparar  um  relatório  a  partir  dessa  análise  e 
 apresentar  aos  demais  Ministros.  Após  isso,  o  relator  emite  seu  voto  sobre  o  caso  em  questão  e  este  voto  serve 
 de  referência  para  os  demais  Ministros  que  podem  acompanhar  o  relator  ou  discordar  dele  em  seu  voto  (Nota  da 
 autora). 
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 qualificação  do  órgão,  a  entidade  ou  especialista,  conforme  o  caso,  a  indicação  do  expositor, 

 acompanhada  de  breve  currículo  de  até  uma  página,  e  o  sumário  das  posições  a  serem 

 defendidas  na  audiência.  Para  audiência  pública,  os  ministros  do  STF,  o  Procurador-geral  da 

 República  na  época,  Rodrigo  Janot,  e  o  advogado-geral  da  União,  Luís  Inácio  Adams, 

 também foram convidados. 

 Em  seu  despacho,  o  ministro  esclarece  que  os  participantes  seriam  selecionados, 

 entre  outros,  pelos  seguintes  critérios:  (i)  representatividade  da  comunidade  religiosa  ou 

 entidade  interessada,  (ii)especialização  técnica  e  expertise  do  expositor  e  (iii)garantia  da 

 pluralidade da composição da audiência e dos pontos de vista a serem defendidos. 

 É  importante  explicar  aqui  que  o  chamamento  público  para  participação  de 

 interessados  em  audiência  pública  se  dá  pela  importância  de  haver  a  abertura  ao  debate 

 público  para  apresentação  de  convergências  e  controvérsias  e  garantia  da  cidadania  e  da 

 soberania  e  da  democracia,  para  que  grupos  sociais  não  fiquem  à  margem  do  processo.  O 

 chamamento  para  participação  popular  em  audiência  pública  ocorre  para  que  atores 

 interessados no tema possam expor seu posicionamento aos ministros que irão julgar a ADI. 

 A  audiência  pública  como  instituto  da  participação  popular  é  um  importante 
 mecanismo  à  disposição  da  Administração  Pública  para  que,  esta  possa  dar 
 efetividade  aos  preceitos  constitucionais,  de  forma  célere  e  eficaz,  ao  permitir  que  a 
 população  participe  de  debates,  nos  quais  sejam  colocados  em  pauta  questões  de 
 relevante  interesse  social,  em  especial,  quando  da  definição  de  políticas  públicas  e 
 elaboração de normas (Lemos 2016, p. 2). 

 Os  atores  que  participam  da  audiência  pública  não  se  confundem  com  a  figura  do 

 amicus curiae,  pois este último se torna parte interessada  no processo como veremos adiante. 

 Por  determinação  do  Ministro  Luís  Roberto  Barroso,  foram  convidadas  dez  entidades 

 a  participar  da  audiência  em  15  de  maio  de  2015,  o  Conselho  Nacional  de  Secretários  de 

 Educação  (Consed)  e  da  Confederação  Nacional  dos  Trabalhadores  em  Educação  (CNTE), 

 Confederação  Israelita  do  Brasil  (Conib),  Conferência  Nacional  dos  Bispos  do  Brasil 

 (CNBB),  Convenção  Batista  Brasileira  (CBB),  Federação  Brasileira  de  Umbanda  (FBU), 

 Federação  Espírita  Brasileira  (FEB),  Federação  das  Associações  Muçulmanas  do  Brasil 

 (Fambras),  Igreja  Assembleia  de  Deus,  Liga  Humanista  Secular  do  Brasil  (LIHS),  Sociedade 

 Budista do Brasil (SBB) e Testemunhas de Jeová. 
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 Em  função  do  elevado  interesse  na  audiência  pública,  que  registrou  227  inscrições, 

 para  participação  foi  considerado  os  critérios  estabelecidos  no  despacho  já  citado.  Logo,  foi 

 deferida  a  participação  de  vinte  e  uma  entidades  e  órgãos,  doze  representavam  instituições 

 religiosas,  dez  diziam  respeito  às  Organizações  da  Sociedade  Civil  Organizada,  seis 

 instituições  estavam  vinculadas  aos  poderes  executivos  e  legislativos  e  três  instituições 

 vinculadas  às  universidades  ”.  No  total  houveram  triste  e  um  expositores,  e  cada  um  teria  15 66

 minutos  cada  um  para  apresentar  seus  argumentos  sobre  o  tema  do  E.R  confessional  nas 

 escolas públicas. 

 Foram convocadas para audiência pública em junho de 2015 a saber  : 67

 SIGLA  RESPONSÁVEL  SIGNIFICADO 

 CONSED  Eduardo Deschamps 
 Conselho Nacional de Secretários de 
 Educação 

 CONIB  Roseli fischmann  Confederação Israelita do Brasil 
 CNBB  Antonio Carlos Biscaia  Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

 CNTE  Roberto Franklin de Leão 
 Confederação Nacional dos Trabalhadores 
 em Educação 

 CBB  Vanderlei Batista Marins  Convenção  Batista Brasileira 
 FEB  Alvaro Chrispino  Federação Espírita Brasileira 

 FAMBRAS  Ali Zoghbi 
 Federação das Associações Muçulmanas do 
 Brasil 

 FENACAB 
 Antônio Gomes da Costa 
 Neto  Federação Nacional do Culto Afro-Brasileiro 

 CGAPB 
 Abiezer Apolinário da 
 Silva 

 Convenção Geral das Assembléias e 
 Pentecostais do Brasil 

 CONAMAD  Bispo Manoel Ferreira 
 Convenção Nacional das Assembleias de 
 Deus 

 LIHS  Thiago Gomes Viana  Liga Humanista Secular do Brasil 
 SBB  João Nery Rafael  Sociedade Budista do Brasil 
 AEA  Salomão Barros Ximenes  Ação Educativa Assessoria 
 AMICUS 
 DH  Virgílio Afonso  da Silva 

 Grupo de Atividade de Cultura e Extensão da 
 Faculdade de Direito da USP 

 ANIS  Debora Diniz 
 Instituto de Bioética, Direitos Humanos e 
 Gênero 

 ANAJUBI 
 Carlos Roberto 
 Schlesinger 

 Associação Nacional de Advogados e Juristas 
 Brasil-Israel 

 ASSINTEC  Elói Correa dos Santos 
 Associação Inter- Religiosa de Educação e 
 Cultura 

 67  STF  (2015).  Disponível  em:  http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=293675  /  STF 
 (2015).  Disponível  em:  http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=291803.  Acesso 
 em: 01 abr 2020. 

 66  Santos. Ensino religioso e educação pública. p. 9. 
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 ANPTECRE  Wilhelm Wachholz 

 Associação Nacional dos Programas de 
 Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e 
 Ciências da Religião 

 CNRDR  Gilbraz Aragão 

 Comitê Nacional de Respeito à Diversidade 
 Religiosa da Secretaria de Direitos Humanos 
 da Presidência da República 

 CONECTAS  Oscar Vilhena Vieira  Conectas Direitos Humanos 

 FONAPER  Leonel Piovezana 

 Conselho Nacional de Educação do 
 Ministério da Educação (Luiz Roberto Alves) 
 Fórum Nacional Permanente do Ensino 
 Religioso 

 IURD  Renato Gugliano Herani  Igreja Universal do Reino de Deus 
 IAB  Gilberto Garcia  Instituto dos Advogados Brasileiros 
 OLE  Luiz Antônio Cunha  Observatório da Laicidade na Educação 

 Em  síntese  houveram  vinte  e  quatro  participantes  da  audiência;  treze  defenderam  a 

 procedência  da  ação  (CNTE;  CONSED;  CONIB;  CBB;  FEB;  CGADB;  LIHS;  SBB;  Brahma 

 Kumaris;  IURD;  ANIS;  CEDES;  AMICUS  DH;  Conectas;  CPCDPCRERPN;  Ação  Educativa 

 Assessoria,  Pesquisa  e  Informação;  FONAPER;  Conselho  Nacional  de  Educação  do  MEC; 

 CNRDR  da  Presidência  da  República;  ANPTECRE;  IAB;  ANAJUBI;  e  Clínica  de  Direitos 

 Fundamentais  da  Faculdade  de  Direito  da  UERJ);  e  oito  defenderam  a  improcedência  da  ação 

 (CNBB,  CONAMAD,  Arquidiocese  do  Rio  de  Janeiro,  Deputado  Marco  Feliciano, 

 FAMBRAS,  FENACAB,  ASSINTEC,  Frente  Parlamentar  Mista  Permanente  em  Defesa  da 

 Família). 

 Dessas  entidades,  vinte  e  duas  defenderam  o  modelo  de  ensino  religioso  não 

 confessional  (CNTE;  CONSED;  CBB;  FEB;  CGADB;  LiHS;  SBB;  Brahma  Kumaris;  IURD; 

 ANIS;  CEDES;  AMICUS  DH;  Conectas;  CPCDPCRERPN;  Ação  Educativa  Assessoria, 

 Pesquisa  e  Informação;  FONAPER;  Conselho  Nacional  de  Educação  do  MEC;  CNRDR  da 

 Presidência  da  República;  ANPTECRE;  IAB;  ANAJUBI;  e  Clínica  de  Direitos  Fundamentais 

 da  Faculdade  de  Direito  da  UERJ);  Uma  entidade  defendeu  o  modelo  de  ensino  confessional, 

 oferecido  pelos  próprios  grupos  religiosos  no  contraturno  da  escola  (CONIB);  quatro 

 defenderam  a  legitimidade  constitucional  do  oferecimento  do  ensino  confessional  (CNBB, 

 CONAMAD,  Arquidiocese  do  Rio  de  Janeiro  e  Deputado  Marco  Feliciano);  quatro  do  ensino 

 interconfessional  (FAMBRAS,  FENACAB,  ASSINTEC,  Frente  Parlamentar  Mista 

 Permanente em Defesa da Família). 
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 Segundo  Santos  (2020,  p.  9-10),  os  atores  participantes  enviaram  para 

 audiência  pública,  em  sua  maioria,  advogados  ou  profissionais  com  doutorado.  Havia, 

 portanto,  uma  firme  determinação  em  convencer  o  STF  da  legitimidade  do  pleito,  bem  como  a 

 inconstitucionalidade  de  atos  normativos.  O  autor  ressalta  que  houve  atores  de  diferentes 

 campos,  como  professores  universitários,  teólogos  e  antropólogos.  No  campo  da  educação,  os 

 professores  Álvaro  Chrispino,  professor  do  Cefet-RJ,  representou  a  FEB;  Eduardo 

 Deschamps,  professor  de  FURB,  representou  o  CONSED;  Luiz  Antônio  Cunha,  professor 

 emérito  da  UFRJ,  representou  o  CEDES  e  OLE;  Luiz  Roberto  Alves,  professor  da  USP, 

 representou  o  Conselho  Nacional  de  Educação;  e  Roseli  Fischmann,  professora  da  USP, 

 representando a CONIB. 

 No  campo  de  formação  Teológica  e  das  Ciências  da  Religião,  estavam  Douglas 

 Batista,  representante  da  CONAMAD;  Gilbraz  Aragão,  representante  do  CNRDR,  Vanderlei 

 Batista  Marins,  representando  a  CBB,  Wilhelm  Wachholz,  representante  da  Associação 

 Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Teologia e Ciências da Religião. 

 O  campo  da  Antropologia  esteve  presente  com  a  participação  de  Débora  Diniz, 

 professora  da  UNB,  representando  o  Instituto  de  Bioética,  Direitos  Humanos  e  Gênero.  O 

 Campo  do  Ensino  Religioso  esteve  representado  por  Leonel  Piovezana,  professor  titular  da 

 Universidade Comunitária Região do Chapecó, em nome do FONAPER. 

 Entre  os  doutorandos,  segundo  Santos  (2021,  p.9  ),  Antônio  Carlos  Gomes  da  Costa 

 Neto  representou  a  FENACAB;  Elói  Correa  dos  Santos,  professor  da  Secretaria  de  Estado  e 

 Educação  do  Paraná,  representou  a  ASC.  A  manifestação  da  maioria  dos  doutores  de  todos 

 esses  campos  de  conhecimento  encaminhou-se  favorável  ao  Ensino  Religioso  não 

 confessional.  A  exceção  ficou  por  conta  do  teólogo  pastor  Douglas  Batista,  a  professora 

 Roseli  Fischmann,  livre  docente  da  USP,  que,  na  representação  da  Confederação  Israelita  do 

 Brasil,  defendeu  o  modelo  confessional,  a  ser  oferecido  pelos  próprios  grupos  religiosos  no 

 contraturno da escola, sem ônus para o Estado. 

 2.3.1 Amicus Curiae 

 Trago,  neste  tópico,  os  atores  que  participaram  como  amicus  curiae  no  processo  de 

 julgamento  da  ADI  4439/2010.  Segundo  Costa  (2013,  p.13):  “a  função  histórica  do  amicus 
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 curiae  é  chamar  a  atenção  do  Tribunal  para  fatos  ou  circunstâncias  que  poderiam  não  ser 

 notados”. Diz o texto do artigo 138, do Código de Processo Civil de 2015 (Brasil, 2015): 

 Art.  138  .  O  juiz  ou  o  relator,  considerando  a  relevância  da  matéria,  a 
 especificidade  do  tema  objeto  da  demanda  ou  a  repercussão  social  da 
 controvérsia,  poderá,  por  decisão  irrecorrível,  de  ofício  ou  a  requerimento  das 
 partes  ou  de  quem  pretenda  manifestar-se,  solicitar  ou  admitir  a  participação  de 
 pessoa  natural  ou  jurídica,  órgão  ou  entidade  especializada,  com 
 representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação [...] 
 §  2º  Caberá  ao  juiz  ou  ao  relator,  na  decisão  que  solicitar  ou  admitir  a 
 intervenção, definir os poderes do amicus curiae. 

 O  amicus  curiae  ,  como  bem  diz  o  texto  jurídico,  intervém  no  processo  para  servir 

 como  fonte  técnica  de  conhecimento  para  a  Corte  em  assuntos  controversos,  inéditos  ou 

 complexos  que  ultrapassem  o  campo  legal.  Sua  função  é  assistencial  para  legitimar  e 

 pluralizar  o  debate  constitucional.  Segundo  Nuñez  Novo  (2018,  p.6),  “  o  amicus  curiae  só 

 poderá  ser  admitido  para  efeito  de  manifestação  quando  os  seus  conhecimentos  puderem 

 auxiliar  na  resolução  da  controvérsia”.  Sua  participação  deve  derivar  da  necessidade  de  defesa 

 de  interesses  gerais  e  coletivos  ou  aqueles  que  expressam  valores  essenciais  de  determinado 

 grupo ou classe  . 

 Portanto,  esse  presta  assistência  aos  juízes  e  não  às  partes.  Apesar  de  seu  ingresso 

 no  processo  poder  derivar  do  pedido  de  uma  das  partes,  também  pode  se  dar  pelo  interesse  do 

 próprio  terceiro  ou  de  ofício  pelo  juiz,  portanto,  não  é  função  do  amicus  curiae  defender  seus 

 próprios  interesses  ou  o  interesse  das  partes,  mas  discutir  a  tese  jurídica  apresentada  no 

 processo  e  como  esta  irá  afetar  a  sociedade.  Ainda  de  acordo  com  Costa  (2013,  p.  352),  o 

 amicus  curiae  “trata-se  de  um  instituto  híbrido,  pois  integra  a  lide,  mas  não  é  atingido  pela 

 decisão  desta;  participa  do  processo,  mas  não  tem  interesse  processual,  e,  ainda  que  ajude  as 

 partes, não visa favorecê-las”. 

 Contudo,  é  controverso  afirmar  que  o  amicus  curiae  seja  imparcial  e  não  tenha 

 interesse  em  favorecer  ou  defender  uma  das  partes,  já  que  tem  por  objetivo  ver  um  interesse 

 que  sustenta  tutelado.  Acaba  se  tornando  inevitável  que  o  amicus  curiae  seja  parcial,  pois  tem 

 interesse  que  uma  das  partes  saia  vencedora  na  causa,  logo,  fornecerá  ao  órgão  jurisdicional 

 elementos  que  se  destinem  a  respaldar  e  favorecer  a  defesa  da  parte  que  lhe  interessa  para 

 obter resultado favorável. 

 Fizeram parte como  amicus curiae  : 
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 Órgão  Representante 
 1.  Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB  Advogado Antonio Neves da Silva 

 2.  Fórum  Nacional  Permanente  de  Ensino 
 Religioso – FONAPER 

 Advogado Fabricio Lopes Paula e outro(a/s). 

 3.  Conferência  dos  Religiosos  do  Brasil  – 
 CRB 

 Advogado  Hugo  Sarubbi  Cysneiros  de 
 Oliveira e outro(a/s) 

 4.  Associação  Nacional  de  Educação 
 Católica do Brasil – ANEC 

 Advogado  Felipe  Inácio  Zanchet  Magalhães 
 e outro(a/s) 

 5.  Grande  Loja  Maçônica  do  Estado  do  Rio 
 de Janeiro – GLMERJ 

 Advogado  Renata  do  Amaral  Gonçalves  e 
 outro(a/s) 

 6.  Ação  Educativa  Assessoria,  Pesquisa  e 
 Informação 

 Advogado  Salomão  Barros  Ximenes  e  outro 
 (a/s) 

 7. Conectas Direitos Humanos  Advogado  Flávia  Xavier  Annenberg  e  outro 
 (a/s) 

 8. ECOS – Comunicação em Sexualidade  Advogado  Salomão  Barros  Ximenes  e  outro 
 (a/s) 

 9.  Comitê  Latino-Americano  e  do  Caribe 
 para  Defesa  dos  Direitos  da  Mulher  – 
 CLADEM 

 Advogado  Salomão  Barros  Ximenes  e 
 outro(a/s) 

 10.  Relatoria  Nacional  para  o  Direito 
 Humano  à  Educação  da  Plataforma  Brasileira 
 de  Direitos  Humanos  Econômicos,  Sociais, 
 Culturais  e  Ambientais  (Plataforma 
 DHESCA Brasil) 

 Advogado  -  Salomão  Barros  Ximenes  e 
 outro (a/s) 

 11.  Anis  -  Instituto  de  Bioética,  Direitos 
 Humanos e Gênero 

 Advogado Joelson Dias e outro (a/s) 

 12. Liga Humanista Secular do Brasil – LIHS  Advogado Tulio Lima Vianna 
 13.  União  dos  Juristas  Católicos  do  Rio  de 
 Janeiro - UJUCARJ 

 Advogado  Ives  Gandra  Da  Silva  Martins  e 
 outro(a/s) 

 14.  Associação  dos  Juristas  Católicos  do  Rio 
 Grande do Sul 

 Idem ao 13 

 15.  União  dos  Juristas  Católicos  de  São 
 Paulo - UJUCASP 

 Idem ao 13 

 16.  Associação  Nacional  de  Juristas 
 Evangélicos ANAJURE 

 Valter  Vandilson  Custodio  De  Brito  e  outros 
 (a/s) 

 17.  Centro  Acadêmico  XI  de  Agosto  da 
 Faculdade de Direito da USP 

 Lívia Gil Guimarães e outros (a/s) 

 18.  Clínica  de  Direitos  Fundamentais  da  18. 
 Faculdade  de  Direito  da  UERJ  –  Clínica 
 UERJ Direitos. 

 Wallace de Almeida Corbo e outros (a/s) 

 19.  Associação  Brasileira  de  Ateus  e 
 Agnósticos 

 Advogada  Maria  Cláudia  Bucchianeri 
 Pinheiro 
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 Alguns  atores  que  estiveram  na  audiência  pública  se  habilitaram  como  amicus 

 curiae  .  A  saber:  CNBB,  FONAPER,  LIHS,  CONECTAS,  Ação  Educativa  Nacional  de 

 Educação,  .ANIS,  Clínica  de  Direitos  Fundamentais  da  Faculdade  de  Direito  da  UERJ  e  seus 

 posicionamentos já foram descritos no tópico anterior. 

 Dos  atores  que  se  habilitaram  como  amicus  curiae  ,  apenas  a  Associação  dos  Juristas 

 Católicos  do  Rio  Grande  do  Sul  e  a  ANAJURE  se  manifestaram  contrariamente  ao  pleito  da 

 PGR,  ou  seja,  pela  declaração  de  improcedência  dos  pedidos  da  PGR,  todos  os  demais  se 

 posicionaram no  sentido da procedência dos pedidos formulados nesta ação. 

 2.3.2 O acórdão da ADI 4439/2010 

 Em  27  setembro  de  2017,  iniciou-se  a  sessão  para  os  votos  finais  dos  ministros 

 Marco  Aurélio  de  Melo  e  Celso  de  Mello.  Nesse  ponto  histórico,  a  votação  estava  com  cinco 

 a  três.  Após  os  votos  finais  com  empate  de  5x5,  a  Ministra  Carmém  Lúcia  deu  seu  voto  pela 

 improcedência  da  ADI  4439/2010.  Votaram  pela  improcedência  do  pedido  os  ministros 

 Alexandre  de  Moraes,  Edson  Fachin,  Dias  Toffoli,  Ricardo  Lewandowski,  Gilmar  Mendes  e 

 Cármen  Lúcia.  Ficaram  vencidos  os  ministros  Luís  Roberto  Barroso  (relator),  Rosa  Weber, 

 Luiz Fux, Marco Aurélio e Celso de Mello, que se manifestaram pela procedência da ação  . 68

 Segue abaixo o trecho final do texto do julgamento: 

 [...]  Ação  direta  julgada  improcedente,  declarando-se  a  constitucionalidade  dos 
 artigos  33,  caput  e  §§  1º  e  2º,  da  Lei  9.394/1996,  e  do  art.  11,  §  1º,  do  Acordo  entre 
 o  Governo  da  República  Federativa  do  Brasil  e  a  Santa  Sé,  relativo  ao  Estatuto 
 Jurídico  da  Igreja  Católica  no  Brasil,  e  afirmando-se  constitucionalidade  do  ensino 
 religioso  confessional  como  disciplina  facultativa  dos  horários  normais  das  escolas 
 públicas de ensino fundamental. 
 Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  os  Ministros  do  Supremo  Tribunal  Federal, 
 em  Plenário,  sob  a  Presidência  da  Senhora  Ministra  CÁRMEN  LÚCIA,  em 
 conformidade  com  a  ata  de  julgamento  e  as  notas  taquigráficas,  por  maioria  de 
 votos,  acordam  em  julgar  improcedente  a  ação  direta  de  inconstitucionalidade  , 
 vencidos  os  Ministros  Roberto  Barroso(Relator),  Rosa  Weber,  Luiz  Fux,  Marco 
 Aurélio  e  Celso  de  Mello.  Ausente,  justificadamente,  o  Ministro  Dias  Toffoli  ,que 
 proferiu  voto  em  assentada  anterior.  Redator  para  o  acórdão  o  Ministro  Alexandre  de 
 Moraes. 

 68  STF.  Disponível  em:  http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357099.  Acesso 
 em:01 abr  2020. 
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 Nesse  momento,  abordarei  diretamente  o  documento  processual  final  resultante  do 

 julgamento  da  ADI  4439/2010,  ou  seja,  o  acórdão  em  si,  documento  de  284  páginas,  no  qual 

 temos  a  introdução  ao  processo,  o  relatório  do  Ministro  relator  Luís  Roberto  Barroso,  e,  após 

 os  votos  escritos  de  cada  Ministro  do  STF,  em  que  poderemos  ver  cada  fundamentação 

 jurídica  que  levou  a  Corte  Suprema  ao  resultado  final  de  confirmação  da  possibilidade  do 

 ensino religioso confessional nas escolas públicas. 

 A  Introdução  do  relatório  da  ADI  4439/2010  aponta  relação  histórica  entre  Estado  e 

 religião,  aponta  que  são  temas  estruturantes  do  Estado,  que  faz  parte  da  tradição  republicana  o 

 respeito  à  ampla  liberdade  religiosa,  consagrando  a  inviolabilidade  de  crença  e  culto  para 

 proteção do indivíduo e para assegurar a laicidade do Estado. 

 Aponta  que  é  interdependente  e  entrelaçada  a  ideia  de  Estado  Laico  e  liberdade  de 

 crença  e  de  culto  para  que  haja  ensino  religioso  de  matrícula  facultativa  como  previsto  na 

 CRFB,  pois  isso  é  condizente  com  a  liberdade  de  expressão  e  de  pensamento  sob  a  luz  da 

 tolerância e diversidade de opinião. 

 Reitera  que  a  liberdade  de  expressão  é  fundamento  da  sociedade  democrática,  afirma 

 que  tal  liberdade  não  são  apenas  as  informações  inofensivas,  indiferentes  e  favoráveis,  mas 

 também  as  que  causam  transtorno,  resistência  e  inquietação,  pois  a  democracia  existe  baseada 

 na  consagração  do  pluralismo  de  ideias,  pensamentos  políticos,  filosóficos  e  religiosos  e  da 

 tolerância de opiniões e do diálogo. 

 Afirma  que  a  previsão  constitucional  da  matrícula  facultativa  consagra  a  liberdade 

 religiosa,  regulamenta  o  ensino  religioso,  autorizando  a  rede  pública  seu  oferecimento  em 

 igualdade de condições de ensino confessional de diversas crenças. 

 Alega  que  a  CRFB  garante  aos  alunos  o  pleno  exercício  de  seu  direito  subjetivo  ao 

 ensino  religioso  nas  escolas  pública  de  ensino  fundamental,  que  tal  ensino  deve  ser  ministrado 

 de  acordo  com  os  princípios  de  sua  confissão  religiosa  e  baseada  no  dogmas  da  fé,  e  que  tal 

 ensino  é  inconfundível  com  outros  ramos  do  conhecimento  científico,  tal  como  história, 

 filosofia ou ciência das religiões. 

 A  introdução  do  acórdão  tenta  evidenciar  e  afirmar  a  garantia  constitucional  de 

 voluntariedade  da  matrícula  para  o  ensino  religioso,  e  que  dessa  forma,  entendem  os  senhores 

 ministros,  estariam  consagrando  o  dever  do  Estado  Absoluto  de  respeito  aos  agnósticos  e 

 ateus;  e  que  a  matrícula  voluntária  impede  que  o  Poder  Público  crie  de  modo  artificial  seu 

 próprio  ensino  religioso,  comum  determinado  conteúdo  estatal  para  a  disciplina,  bem  como 
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 proíbe  o  favorecimento  ou  hierarquização  de  interpretação  bíblica  e  religiosa  de  um  ou  mais 

 grupo em detrimento dos demais por ele se previsto de forma facultativa. 

 Em  relação  às  reflexões  de  alguns  estudos  antropológicos  no  campo  de  investigação 

 da  aplicação  do  ensino  religioso  nas  escolas,  deixo  a  citação  de  Miranda  &  Maia  (2017,  p.  16) 

 como base de fundamentação: 

 A  religião  quando  apresentada  como  disciplina,  sem  um  conteúdo  controlado  pelo 
 poder  público,  constitui-se  em  proselitismo,  que  reifica  as  religiões  cristãs  como 
 fundadoras  de  valores  supostamente  universais.  Ao  incorporar  esse  modelo  o  estado 
 do  Rio  de  Janeiro  nega  a  neutralidade  do  Estado  em  frente  aos  grupos  religiosos  e 
 abre  espaço  para  a  manifestação  de  intolerância  religiosa,  na  medida  em  que 
 confunde  as  condições  de  cidadão,aquele  que  é  membro  de  uma  sociedade  política, 
 com  a  condição  de  “crente”,  ou  seja,  o  que  pertence  a  uma  comunidade  religiosa. 
 Dito  de  outra  forma,  o  que  concluímos  é  que,  ao  introduzir  o  ensino  religioso 
 confessional  e  obrigatório  no  Rio  de  Janeiro,  o  Estado  misturou  os  papéis  sociais  de 
 cidadão  com  o  de  “crente”,  o  que  representa  a  negação  da  laicidade  na  medida  em 
 que  inverte  o  processo  de  “privatização  da  fé”  tornando  a  escola  o  espaço  de 
 “publicização da fé”, como vimos durante as aulas de disciplinas regulares. 
 Ao  tornar  a  escola  pública  uma  arena  de  disputas  em  torno  dos  pertencimentos 
 religiosos,  o  Estado  fluminense  nega  simultaneamente  dois  sentidos  de  laicidade.  O 
 primeiro  é  aquele  que  rejeita  o  Estado  confessional  por  respeito  ao  princípio  da 
 liberdade  individual,  já  que  não  caberia  ao  Estado  impor  uma  religião  aos 
 indivíduos.  E  o  segundo  seria  a  afirmação  de  que  nenhuma  religião  deve  ter  a 
 prevalência  sobre  as  demais.Tudo  isso  ocorre  com  a  suposta  intenção  de  construir  a 
 “formação  moral”  dos  estudantes,  que  não  só  ignora  a  existência  de  moralidades 
 entre  os  mesmos,o  que  constitui  um  desrespeito  aos  valores  religiosos  dos  estudantes 
 e  suas  famílias,  ao  mesmo  tempo  em  que  desrespeita  os  saberes  científicos  a  partir 
 da  não  aceitação  de  discursos  que  discordam  de  explicações  religiosas  sobre  a 
 origem da vida e do universo (MIRANDA & MAIA, 2017, p.16). 

 O  texto  do  acórdão  parece  controverso,  pois  em  vários  pontos,  afirma  que  não  há 

 violação  da  laicidade  pelo  Estado  ao  se  permitir  o  ER  de  forma  confessional.  Segundo  o  texto, 

 uma  vez  permitindo  o  ensino  confessional,  impede-se  que  o  Estado  (que  é  laico)  crie  sua 

 própria  “cartilha”  religiosa,  e  que,  assim,  não  estaria  favorecendo  nenhuma  religião  ou 

 interpretação  de  determinado  grupo.  Porém,  nem  todos  os  grupos  religiosos  possuem  aparato 

 editorial,  ou  poder  financeiro  para  produzir  cartilhas  ou  material  editorial  pedagógico  sobre 

 ER. 

 Seguem  as  controvérsias  quando  afirmam  que  a  laicidade  do  Estado  está  em  não 

 interferir  na  produção  de  material,  não  produzir  o  material,  quando  sabe-se  que  toda  produção 

 pedagógica,  ainda  que  não  produzida  pelo  Estado,  necessita  ter  autorização  e  supervisão  do 

 MEC.  Ainda  devemos  lembrar  que  as  escolas  públicas  distribuem  livros  de  forma  gratuita  a 

 seus  estudantes,  e  que  estes  livros  são  comprados  pelo  Estado.  A  distribuição  dos  livros  é  feita 
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 por  meio  de  um  contrato  entre  o  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  (FNDE)  e 

 a  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  (ECT),  que  leva  os  livros  diretamente  da 

 editora para as escolas. 

 Ao  deixar  para  os  entes  federativos,  ou  para  as  Secretarias  de  Educação,  a  elaboração 

 de  diretrizes  sobre  como  se  dará  o  ER  dentro  das  escolas,  abre-se  margem  para  uma 

 infinidade  de  situações  que  podem  corroborar  com  o  proselitismo  e  a  catequese.  Ao 

 observarmos  a  categoria  de  religiosidade  cristã,  que  é  mais  estatificada  em  nossa  sociedade, 

 por  exemplo,  existem  uma  infinidade  de  complexas  interpretações  bíblicas  e  diversos  dogmas. 

 Dentro  de  um  mesmo  grupo,  existem  católicos  romanos,  católicos  carismáticos,  ortodoxos, 

 conservadores,  evangélicos,  pentecostais,  neopentecostais,  progressistas,  conservadores  e 

 tantos  outros  mais.  Dentro  do  âmbito  municipal  são  aproximadamente  5.570  municípios  com 

 prefeitos  diversos,  com  secretários  de  educação  diversos,  cada  um  com  sua  crença  religiosa, 

 se  cada  ente  municipal  for  elaborar  sua  própria  diretriz  complementar  sobre  E.R,  teremos 

 tanta confusão legislativa e inconstitucionalidades que o STF não dará conta. 

 Incluir  o  ensino  de  todas  as  crenças  dentro  do  espaço  escolar  é  tarefa  impossível, 

 adotar  o  ensino  dogmático  de  uma  só  religião  deixa  excluído  aqueles  que  têm  uma  religião 

 diversa,  logo  não  praticar  catequese  se  torna  praticamente  inviável  ante  o  ensino  religioso  de 

 forma  confessional  dentro  da  escola.  A  resposta  dos  Ministros  para  tal  situação  é  que,  a  partir 

 do  momento  em  que  ensino  religioso  é  facultativo,  isso  evitaria  o  proselitismo,  entretanto,  não 

 saberemos até qual ponto esse ensino será mesmo facultativo. 

 2.3.3 Relatório e voto dos ministros do STF 

 Neste  tópico,  serão  abordados  os  votos  dos  ministros  do  STF,  começando  pelo  voto 

 resumido  no  Ministro  Luís  Roberto  Barroso,  relator  da  ADI,  pois,  como  dito  anteriormente, 

 os  demais  ministros,  ao  votarem,  seguem  o  voto  fundamentado  pelo  relator  ou  discordam 

 dele,  os  textos  não  serão  transcritos  em  toda  íntegra  para  manter  a  didática  deste  trabalho,  uma 

 vez  em  que  se  tratam  de  dados  públicos  que  podem  ser  consultados  diretamente  no  sítio  do 

 STF. 

 Relatório do relator do processo Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso: 
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 Uma  última  reflexão:  secularismo  não  implica  em  desapreço  à  religião  ou  à 
 religiosidade,  tampouco  significa  que  as  religiões  não  possam  vocalizar  suas  crenças 
 ou  participar  do  diálogo  amplo  e  aberto  que  caracteriza  a  democracia  contemporânea. 
 É  possível  que  uma  sociedade  seja  moderna,plural  e  secular  e,  ainda  assim,  a  religião 
 desempenhar  um  papel  importante.  Exemplos  emblemáticos  nesse  sentido  são  os 
 Estados  Unidos  e  o  Japão.  O  secularismo  se  manifesta  na  convivência  respeitosa  entre 
 cosmovisões  distintas,  sendo  que  no  espaço  público  deve  prevalecer  a  razão  pública, 
 vale  dizer,  valores  laicos  que  possam  ser  compartilhados  por  todos  e  por  cada  um 
 independentemente de suas convicções pessoais privadas. 
 À  vista  do  que  vem  de  ser  exposto  até  aqui,  é  possível  destacar  duas  constatações 
 importantes.  A  primeira:  a  modernidade  e  todas  as  transformações  culturais  e 
 científicas  dos  últimos  500  anos  não  levaram  ao  ocaso  das  religiões,  ao 
 desaparecimento  do  sentimento  religioso,  nem  tampouco  eliminaram  a  necessidade 
 humana  por  algum  grau  de  espiritualidade.  Embora  a  religião  tenha  sido  removida  do 
 centro  dos  sistemas  sociais,  a  decisão  do  indivíduo  em  relação  a  ela  -  seja  para  aderir  a 
 uma,  seja  para  rejeitar  todas  –  ainda  constitui  uma  das  escolhas  existenciais  mais 
 importantes da sua vida. 
 A  segunda  constatação  é  que,a  despeito  da  proeminência  das  religiões  tradicionais,  o 
 mundo  contemporâneo  caracteriza-se  pelo  pluralismo  e  pela  diversidade  nessa 
 matéria.Estima-se  existirem  mais  de  4  mil  religiões  distintas,  distribuídas  pelas  duas 
 centenas de países do planeta. 
 Diante  desta  realidade,  o  Estado  deve  desempenhar  dois  papéis  decisivos  na  sua 
 relação  com  a  religião.  Em  primeiro  lugar,  cabe-lhe  assegurar  a  liberdade  religiosa, 
 promovendo  um  ambiente  de  respeito  e  segurança  para  que  as  pessoas  possam  viver 
 suas crenças livres de constrangimento ou preconceito. 
 Em  segundo  lugar,  é  dever  do  Estado  conservar  uma  posição  de  neutralidade  no 
 tocante  às  diferentes  religiões,  sem  privilegiar  ou  desfavorecer  qualquer  uma  delas.  É 
 nesse  ambiente  que  se  insere  o  debate  a  respeito  do  ensino  religioso  nas  escolas 
 públicas.  O  que  está  em  jogo,  na  presente  ação  direta  de  inconstitucionalidade,  é  a 
 definição  do  papel  do  Estado  na  educação  religiosa  das  crianças  e  adolescentes 
 brasileiras.  Cumpre,  portanto,  estabelecer  qual  a  melhor  forma  de  prepará-los,  com 
 valores e informações, para que possam fazer as suas próprias escolhas na vida. 

 Ressalta-se  que  o  Ministro  aponta  a  tríade  de  princípios  que  formam  a  ação  de  ADI; 

 o  direito  religioso,  o  ensino  religioso  e  a  laicidade.  A  ADI  envolve  a  harmonização  de  três 

 grupos  de  normas  constitucionais:  a  que  prevê  o  ensino  religioso,  a  liberdade  religiosa  e  o 

 princípio da laicidade do Estado. 

 A  primeira  delas  é  o  §  1º  do  artigo  210  da  Constituição,  cuja  dicção  é  a  seguinte:  "§ 
 1º  O  ensino  religioso,  de  matrícula  facultativa,  constituirá  disciplina  dos  horários 
 normais  das  escolas  públicas  de  ensino  fundamental[...]  Portanto,  a  Constituição 
 brasileira  expressamente  prevê  o  ensino  religioso.  Na  Audiência  Pública,  muitas  das 
 entidades  se  manifestaram  contrariamente  à  existência  da  regra  constitucional. 
 Quanto  a  isso  não  há  nada  que  o  Supremo  possa,  deva  ou  queira  fazer.  A  segunda 
 regra  que  merece  destaque  é  o  inciso  VI  do  artigo  5º  da  Constituição,  onde  se  prevê 
 o  mandamento  geral  da  liberdade  religiosa,  como  seguinte  texto:  "VI  -  é  inviolável  a 
 liberdade  de  consciência  e  de  crença,  sendo  assegurado  o  livre  exercício  dos  cultos 
 religiosos  e  garantida,  na  forma  da  lei,  a  proteção  aos  locais  de  culto  e  a  suas 
 liturgias".  O  Estado  brasileiro  não  tem  uma  posição  hostil  em  relação  à  religião, 
 tanto  que  prevê  o  ensino  religioso  e  assegura  a  liberdade  religiosa.  A  terceira  regra 
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 relevante  é  a  do  artigo  19,  inciso  I,  onde  se  lê  a  seguinte  proposição:  "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; 
 Esse é o  locus  constitucional do princípio da laicidade. 
 Voto: 
 [...]  A  escola  pública,  ela  fala  para  o  filho  de  todos  e  não  para  os  filhos  dos  católicos, 
 dos  judeus,  dos  protestantes.  E  ela  fala  para  todos  os  fiéis.  Portanto,  uma  religião 
 não  pode  pretender  apropriar-se  do  espaço  público  para  propagar  a  sua  fé,  isso  seria 
 uma  recaída  no  velho  patrimonialismo  brasileiro  de  apropriação  privada  do  espaço 
 público,  sempre  com  o  máximo  respeito  às  pessoas  que  têm  convicção  diferente. 
 Portanto,  Presidente,  eu  concluo  lendo  a  ementa  do  meu  voto  e  a  minha  tese  de 
 julgamento: 
 1-  O  princípio  constitucional  da  laicidade,  Constituição  Federal,  artigo  19,  inciso  I, 
 apresenta-se  com  três  conteúdos:  separação  formal  entre  Estado  e  Igreja, 
 neutralidade estatal em matéria religiosa e garantia da liberdade religiosa. 
 2-  O  ensino  religioso  nas  escolas  públicas,  em  tese,  pode  ser  ministrado  em  três 
 modelos:  confessional,  que  tem  como  objeto  a  promoção  de  uma  ou  mais  confissões 
 religiosas;  interconfessional,  que  corresponde  ao  ensino  de  valores  e  práticas 
 religiosas  com  base  em  elementos  comuns  entre  os  credos  dominantes  na  sociedade; 
 e não confessional, que é desvinculado de religiões específicas. 
 3-  Somente  o  modelo  não  confessional  de  ensino  religioso  nas  escolas  públicas  é 
 capaz  de  se  compatibilizar  com  oprincípio  da  laicidade  estatal.  Nessa  modalidade,  a 
 disciplina  consiste  na  exposição  neutra  e  objetiva  das  doutrinas  práticas,  história  e 
 dimensões  sociais  das  diferentes  religiões,  incluindo  posições  não  religiosas,  e  é 
 ministrada  por  professores  regulares  da  rede  pública  de  ensino  e  não  por  pessoas 
 vinculadas às confissões religiosas. 
 4-  Procedência  do  pedido:  interpretação  conforme  a  Constituição  do  artigo  33, 
 caput,  e  parágrafos  1º  e  2º  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,  e  do 
 artigo  11,  parágrafo  1º,  do  acordo  Brasil-Santa  Sé  aprovado  por  meio  do  Decreto 
 Legislativo nº 698, de 2009. 
 Portanto,  estou  propondo,Presidente,  a  seguinte  tese  de  julgamento:  “O  ensino 
 religioso  ministrado  em  escolas  públicas  deve  ser  de  matrícula  efetivamente 
 facultativa  e  ter  caráter  não  confessional,  vedada  a  admissão  de  professores  na 
 qualidade de representantes das religiões para ministrá-lo”. 

 Barroso  sustentou  a  seguinte  tese  de  que  o  ensino  religioso  deve  ser  de  matrícula 

 facultativa  e  não  confessional,  vedada  a  admissão  de  professores  na  qualidade  de 

 representantes  das  religiões.  Segundo  o  ministro:  “  é  materialmente  impossível  que  a  escola 

 pública,  respeitando  a  igualdade  das  religiões,  ofereça  condições  para  que  140  religiões 

 diferentes  e  alternativas  sejam  ministradas  dentro  das  salas  de  aula”.  E  como  bem  observa  em 

 sua  fundamentação,  algumas  religiões  majoritárias  acabariam  favorecidas  em  detrimento  de 

 outras.  Acompanharam  seu  voto  os  ministros  Luiz  Fux,  Rosa  Weber,  Marco  Aurélio  e  Celso 

 de Mello. 

 O  ministro  Alexandre  de  Moraes  divergiu  do  relator,  o  ministro  Barroso,  votando 

 pela improcedência do pedido da PGR. Segue trecho do voto divergente. 
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 Nem  mesmo  a  disciplina  “ciência  da  religião”,  reconhecida  como  ramo  das  ciências 
 humanas  entre  1850  e  1870,  por  iniciativa  do  alemão  FRIEDERICH  MAX 
 MILLER,  se  confunde  com  o  ensino  religioso,  pois  essa  disciplina  realiza  uma 
 análise  neutra  e  é  dividida  em  história  das  religiões  (ramo  empírico  de  pesquisa 
 científica)  e  religiões  comparadas  (ramo  17  Em  elaboração  ADI  4439  /  DF 
 sistemático  de  pesquisa  de  várias  culturas  religiosas)  não  abrangendo  o  objeto 
 principal  e  primordial  do  ensino  religioso:  os  dogmas  da  fé.  O  ensino  de  “Filosofia”, 
 “História  das  Religiões”  ou  mesmo  “Ciência  das  Religiões”  jamais  atingiria  o  núcleo 
 básico  do  ensino  religioso,  que  consiste  nos  dogmas  da  fé,  por  meio  da  denominada 
 “Teologia  relevada”,  ou  seja,  a  transmissão  e  aceitação  de  informações  que 
 dependem  de  um  assentimento  de  vontade  pertencente  ao  domínio  exclusivo  da  fé 
 [...]  Não  se  trata  de  um  ensinamento  filosófico  ou  histórico,  que  pode  ser  ministrado 
 religiosamente  de  maneira  neutra.  É  uma  questão  de  crença  religiosa.  É  uma  questão 
 de  fé.  Os  alunos  que,  voluntariamente,  pretendam  ter  o  ensino  religioso  católico, 
 querem  aprender  e  absorver  esse  tópico  –  o  mistério  da  Santíssima  Trindade  –  da 
 “Teologia  relevada”,  por  uma  questão  de  fé;  não  lhes  bastando  a  mera  exposição 
 descritiva  de  maneira  neutra.  Essa  neutralidade  anula  totalmente  a  ideia  de  ensino 
 religioso.  Por  outro  lado,  aqueles  que  professam  a  crença  islâmica,  igualmente,  não 
 devem  –  em  uma  aula  neutra  e  multifacetária  –  ser  submetidos  a  essa  mesma 
 exposição  descritiva  ou  não,  pois  estará  em  conflito  com  sua  própria  crença.  As 
 diversas  confissões  religiosas  defendem  a  ideia  de  diálogo  com  as  demais  crenças, 
 porém  sempre  reafirmam  o  dogma  da  fé  como  princípio  básico  de  seu  ensino 
 religioso. 

 O  ministro,  no  primeiro  momento  de  sua  fundamentação,  chama  atenção  para 

 diferença  existente  entre  a  disciplina  “ciência  da  religião”  e  “ensino  religioso”,  deixando  claro 

 que  apenas  o  ensino  da  ciência  da  religião  não  abrangeria  o  cerne  do  ensino  religioso  que  é  o 

 dogma  da  fé,  divergindo  de  Barroso  que,  em  sua  fundamentação,  defende  que  o  ensino 

 religioso  só  poderia  se  dar  dentro  das  escolas  como  ciência  da  religião.  O  que  Moraes  deixa 

 explícito  aqui,  que  o  ensino  religioso  não  é  sobre  aprender  história,  ciência  ou  filosofia  da 

 religião,  mas  sim  sobre  os  dogmas  e  práticas  de  fé,  evidenciando  que  se  trata  de  ensino 

 proselitista,  apesar  o  ministro  afirmar  que  a  matrícula  é  facultativa,  é  o  que  garante  que  o  E.R 

 confessional não seja catequese. 

 Moraes  diverge  de  Barroso,  que  defende  que  o  ensino  religioso  confessional  por  si  só 

 é  prática  de  proselitismo,  não  cabendo,  dessa  forma,  ser  aplicado  nas  escolas  públicas  mesmo 

 que  de  forma  facultativa,  pois  seria  impossível  oferecer  ensino  de  todas  as  religiões  existentes 

 dentro do espaço escolar, que algumas seriam favorecidas em detrimento de outras. 

 Sobre  a  contratação  de  professores,  para  Alexandre  de  Moraes,  não  existe 

 neutralidade,  uma  vez  que  o  ensino  religioso  tem  como  núcleo  principal  o  ensino  dogmático 

 da  fé,  deve  também  ter  professores  engajados  religiosamente.  Mais  uma  discordância  de 
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 Barroso,  que  afirma  que  o  Estado  não  pode  admitir  professores  na  qualidade  de  representantes 

 de religião alguma pois isso claramente fere a laicidade do estado. 

 A  neutralidade  não  existe  no  ensino  religioso  de  qualquer  confissão  que  se  baseia, 
 fundamentalmente,  em  dogmas  de  fé,  protegidos  integralmente  pela  liberdade  de 
 crença,  conforme  decisão  do  Primeiro  Senado  do  Tribunal  Constitucional  Federal 
 Alemão,  de  19  de  outubro  de  1971  (1  BvR  387/65.  Cinquentas  anos  de 
 jurisprudência  do  Tribunal  Constitucional  Alemão.  Konrad  Adenauer  Stiftung. 
 Coletânea  original:  Jürgen  Schwabe).  Não  há  dúvidas  que  professores  de  história 
 poderiam  ministrar  aulas  do  surgimento  e  desenvolvimento  cronológico  das  religiões 
 e  professores  de  filosofia  poderiam  percorrer  alguns  dos  conceitos  teológicos  que  a 
 tradição  filosófica  admite  que  podem  ser  discutidos  racionalmente;  porém  nenhum 
 deles  saberia  como  lidar  com  a  denominada  “comunicação  das  verdades  da  fé”, 
 objeto  estrito  da  revelação  cuja  inteligência  não  se  deixaria  captar  pelo  esforço 
 exclusivo  da  razão  humana.  Para  o  núcleo  principal  do  ensino  religioso  há 
 necessidade de professores engajados na respectiva confissão religiosa. 

 Alexandre de Moraes, que votou pela improcedência no seguinte sentido: 

 O  Estado  portanto,  observado  o  binômio  Laicidade  do  Estado  (CF,  art.  19,  I)/Consagração  da 
 Liberdade  religiosa  (CF,  art.  5º,  VI)  e  o  princípio  da  igualdade  (CF,  art.  5º,  caput),  deverá 
 atuar  na  regulamentação  do  cumprimento  do  preceito  constitucional  previsto  no  artigo  210, 
 §1º,  autorizando  na  rede  pública,  em  igualdade  de  condições,  o  oferecimento  de  ensino 
 confessional  das  diversas  crenças,  mediante  requisitos  formais  e  objetivos  previamente 
 fixados  pelo  Ministério  da  Educação.  Dessa  maneira,  será  permitido  aos  alunos  que 
 voluntariamente  se  matricularem  o  pleno  exercício  de  seu  direito  subjetivo  ao  ensino  religioso 
 como  disciplina  dos  horários  normais  das  escolas  públicas  de  ensino  fundamental,  ministrados 
 de  acordo  com  os  princípios  de  sua  confissão  religiosa,  por  integrantes  da  mesma, 
 devidamente credenciados e, preferencialmente, sem qualquer ônus para o Poder Público. 

 Os  Ministros  Edson  Fachin,  Dias  Toffoli,  Ricardo  Lewandowski,  Gilmar  Mendes  e 

 Cármen  Lúcia,  esta  que  proferiu  voto  de  minerva,  seguiram  a  divergência  apresentada 

 inicialmente pelo ministro Alexandre de Moraes  . 

 De  acordo  com  a  legislação  constitucional,  o  ensino  religioso  é  facultativo,  mas  a 

 LDB  abre  margem  para  que  fique  ao  encargo  das  escolas  públicas,  estados  e  municípios 

 elaborar  a  regulamentação  para  confecção  de  material  didático  e  contratação  de  professores 

 para  o  ensino  religioso.  Isso  se  torna  complexo  em  ambos  os  aspectos,  pois  se  questiona  como 

 é  que  seria  para  o  ente  federado  elaborar  o  material  didático  confessional  ou  autorizar 

 utilização  de  uma  cartilha  religiosa  confessional  dentro  das  escolas.  Isso,  por  si  só,  denota  um 

 favorecimento  de  determinados  grupos  com  maior  poder  aquisitivo  e  financeiro  para  custear 

 material  e  até  mesmo  o  preparo  de  profissionais  para  lecionar.  Essa  é  uma  longa  discussão  da 
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 F  ONAPER  e  que  Emerson  Giumbelli  e  Janayna  Lui  contemplam  em  suas  obras  já  citadas 

 aqui. 

 Outro  ponto  de  interrogação  é  a  regulamentação  administrativa  para  contratação  de 

 professores.  A  lei  é  lacunosa,  e  apenas  diz  que  a  contratação  deve  ser  feita  pelo  estado  ou  pelo 

 município.  Tal  texto  pode  privilegiar  determinados  grupos  religiosos  em  detrimento  de  outros 

 também.  Exemplo  disso  é  que  o  art.  33  da  LDB  não  esclarece  se  existe  a  obrigatoriedade  do 

 profissional  que  irá  lecionar  religião  ter  uma  formação/graduação  em  religião  ou  teologia,  ou 

 se  existe  a  possibilidade  de  poder  ser  contratado  apenas  um  professor  com  licenciatura  técnica 

 em qualquer área, e que seja apenas um religioso. 

 Quanto  à  religião  a  ser  adotada  na  escola,  a  princípio,  isso  fica  ao  encargo  da  escola, 

 que  pode  adotar  o  ensino  de  qualquer  religião.  Não  se  sabe  ao  certo  se  isso  ocorrerá  por 

 escolha  da  diretoria  da  escola,  da  comunidade,  de  um  político,  da  secretaria  de  educação  ou 

 do  corpo  estudantil.  Como  dito  anteriormente,  o  Brasil  tem  5.570  municípios,  e  cada  um  pode 

 elaborar sua própria diretriz para oferecimento de E.R. 

 Quais  serão  os  parâmetros  usados  para  limitar  a  liberdade  de  expressão  e 

 manifestação  dentro  do  espaço  escolar,  de  forma  que  não  ocorra  intolerância  com  os  alunos  de 

 religiões  diferentes?  Serão  criadas  atividades  paralelas  em  todas  as  escolas  confessionais,  para 

 que  o  aluno  que  não  deseja  frequentar  aulas  de  ER  não  tenha  um  tempo  ocioso  como  no 

 Estado  do  Rio  de  Janeiro  ?  Muitos  são  os  questionamentos  que  seguem  sem  respostas  mesmo 69

 após os quatro anos do julgamento da ADI. 

 De  acordo  com  o  portal  MEC,  o  Conselho  Nacional  de  Educação,  por  meio  do 

 Parecer  05/97,  baseado  na  versão  original  da  LDB,  assim  se  manifestou 70

 70  Por  ensino  religioso,  entende-se  o  espaço  que  a  escola  pública  abre  para  que  estudantes,  facultativamente,  se 
 iniciem  ou  se  aperfeiçoem  numa  determinada  religião.  Desse  ponto  de  vista,  somente  as  igrejas, 
 individualmente  ou  associadas,  poderão  credenciar  seus  representantes  para  ocupar  o  espaço  como  resposta  à 
 demanda  dos  alunos  de  uma  determinada  escola.  [...]  Nesta  formulação,  a  matéria  parece  fugir  à  competência 
 deste  Conselho,  pois  a  questão  da  fixação  de  conteúdos  e  habilitação  e  admissão  dos  professores  fica  a  cargo 
 dos  diferentes  sistemas  de  ensino.  [...]  Em  primeiro  lugar,  deve-se  considerar  que,  atribuindo  a  lei  aos 
 diferentes  sistemas  de  ensino,  não  só  a  definição  dos  conteúdos  do  ensino  religioso,  mas  também  as  normas 
 para  habilitação  e  admissão  dos  professores,  é  impossível  prever  a  diversidade  das  orientações  estaduais  e 
 municipais  e,  assim,  estabelecer  uma  diretriz  curricular  uniforme  para  uma  licenciatura  em  ensino  religioso  que 
 cubra  as  diferentes  opções.  Em  segundo  lugar,  precisamos  reconhecer  que  a  Lei  n.º  9475  não  se  refere  à 
 formação  de  professores  [...]  Supõe-se,  portanto,  que  esses  professores  possam  ser  recrutados  em  diferentes 
 áreas  e  deveriam  obedecer  a  um  processo  específico  de  habilitação.  Não  se  contempla,  necessariamente,  um 

 69  ALERJ  -  lei  8585/2019.  O  texto,  que  modifica  a  lei  3.459  de  14  de  setembro  de  2000,  é  de  autoria  do  deputado 
 Carlos  Minc  (PSB).  "No  Rio,  o  ensino  religioso  é  confessional,  ou  seja,  não  é  uma  análise  filosófica  da  história 
 e  dos  princípios  das  religiões,  mas  sim  um  padre  ou  pastor  pregando  a  religião.  Agora,  quem  não  quiser 
 participar,  vai  poder  ter  aula  de  reforço”.  Disponível  em: 
 http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/47426?AspxAutoDetectCookieSupport=1. 
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 contrariamente  à  nova  redação  dada,  uma  vez  que  não  é  possível  garantir  a  diversidade  do 

 ensino  religioso  e  não  se  pode  atribuir  ao  Estado  à  capacidade  de  definir  o  conteúdo  e 

 habilitar  os  professores,  uma  vez  que  é  laico,  pois  a  questão  da  fixação  de  conteúdos  e 

 habilitação e admissão dos professores fica a cargo dos diferentes sistemas de ensino. 

 A  reprodução  dos  símbolos  de  uma  única  religião  dentro  da  instituição  escolar 

 reforça  a  estrutura  dominante,  a  reprodução  e  a  dominação  simbólica  e  ideológica  de  um 

 único  grupo  religioso.  Pode  significar,  inclusive,  o  racismo  religioso  ,  a  intolerância  religiosa 71

 a  determinadas  religiões  –  de  matriz  africana,  principalmente,  o  que  fere  diretamente  direitos 

 humanos e fundamentais. 

 De  acordo  com  Giumbelli  &  Sá  Carneiro  (2006),  as  práticas  pedagógicas  parecem 

 mudar  sempre  de  acordo  com  interesses  políticos,  econômicos,  ideológicos,  religiosos,  sociais 

 e  culturais.  O  ensino  público  parece  sempre  vir  servindo  de  laboratório  social  para 

 determinados grupos aplicarem suas experiências de dominação. 

 [...]  é  preciso  lembrar  que  todo  projeto  pedagógico  da  escola  é  também  um  projeto 
 político,  por  estar  fortemente  relacionado  a  compromissos  sócio  políticos  mais 
 amplos,  trazendo  nele  embutido  toda  a  visão  de  mundo  e  a  ideologia  que  pretende 
 implantar.  Dito  de  outro  modo,  não  há  neutralidade  em  educação,  isto  porque  toda 
 proposta  educacional  é  uma  proposta  de  valores  que  se  quer  em  hegemônicos 
 (GIUMBELLI & CARNEIRO, 2006, p. 8). 

 Alguns  estados  que  possuem  escolas  públicas  confessionais  enfrentam  processos 

 judiciais  por  “desrespeito  à  laicidade",  processos  estes  que  são  promovidos  por  grupos 

 defensores  da  escola  laica  .  Tais  processos,  em  sua  maioria,  versam  a  respeito  da 72

 obrigatoriedade  de  se  fazer  orações  em  sala  de  aula,  ou  a  realização  de  cultos  dentro  do 

 ambiente escolar, imagens e símbolos religiosos dentro das escolas. 

 72  Associação  Atea  promove  ações  judiciais  e  representações  no  Ministério  Público  em  situações  que  consideram 
 que  o  Estado  esteja  patrocinando  ou  desrespeitando  o  princípio  da  laicidade.  Disponível  em: 
 https://www.atea.org.br/associacao/realizacoes-da-atea-em-2017-ativismo-juridico/. Acesso em: 10 out. 2021. 

 71  Racismo  religioso  é  o  termo  que  alguns  membros  de  Movimentos  Negros  têm  reivindicado  como  mais 
 apropriado  para  designar  a  intolerância  religiosa  contra  as  religiões  de  matriz  africana.  Argumentam  que  outras 
 religiões  não  cristãs  não  sofrem  o  mesmo  preconceito.  Citamos,  como  exemplo,  o  que  chama-se  espiritismo 
 kardecista,  ao  qual  a  maioria  dos  adeptos  fundadores  eram  pessoas  de  pele  branca.  Nota  da  autora.  Vide 
 também  A  raiz  do  pensamento  colonial  na  intolerância  religiosa  contra  religiões  de  matriz  africana  .  Nathalia 
 Vince Esgalha Fernandes. Revista Calundu. Periódicos da UnB. 

 curso  específico  de  licenciatura  nessa  área,  nem  se  impede  que  formação  possa  ser  feita  por  entidades 
 religiosas  ou  organizações  ecumênicas.  Considerando  estas  questões  é  preciso  evitar  que  o  Estado  interfira  na 
 vida religiosa da população e na autonomia dos sistemas de ensino (MEC, 2017). 
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 Concluindo,  pode-se  observar,  no  início  deste  capítulo,  que  a  LDB  trouxe 

 dispositivos  controversos  quanto  à  forma  de  ensino  religioso  no  Brasil,  quanto  à  forma  que  as 

 escolas  públicas  poderiam  implantar  o  ensino  religioso,  se  seria  de  natureza  confessional  ou 

 interconfessional  e  sem  explicitar  ao  certo  se  poderia  ou  não  haver  pelo  estado  a  admissão  e 

 custeio  de  professores  de  ensino  religioso.  Ante  o  impasse  e  acordo  assinado  com  a  Santa  Sé, 

 a  PGR  propôs  ADI  4439/2010.  Seu  julgamento  durou  sete  anos  e  contou  com  a  participação 

 pública  de  organizações  e  entidades  interessadas  no  assunto,  tais  como  universidades, 

 representantes  religiosos  e  políticos.  O  pedido  principal  da  ADI  almejava  que  fossem  fixados 

 parâmetros  para  o  ER  nas  escolas  públicas  do  Brasil  no  sentido  que  não  pudesse  haver  o  ER 

 de  forma  confessional,  proibindo  a  admissão  de  professores  na  qualidade  de  representantes  de 

 confissões religiosas. 

 Várias  organizações  e  instituições  também  se  habilitaram  para  participar  do  processo 

 como  amicus  curiae  .  Majoritariamente,  os  amicus  curiae  proferiram  sua  opinião  no  sentido 

 da  procedência  da  ação,  ou  seja,  de  que  a  natureza  do  ensino  religioso  não  deveria  ser 

 confessional  ou  interconfessional  e  os  professores  da  disciplina  não  poderiam  ser 

 representantes de confissões religiosas. 

 Votaram  pela  procedência  da  ação  cinco  ministros,  a  saber:  o  relator  Luís  Roberto 

 Barroso,  Luiz  Fux,  Rosa  Weber,  Marco  Aurélio  e  Celso  de  Mello.  Porém,  seis  ministros 

 votaram  pela  improcedência:  Alexandre  de  Moraes,  Edson  Fachin,  Gilmar  Mendes,  Dias 

 Toffoli,  Ricardo  Lewandowski  e  a  ministra  Carmem  Lúcia,  contrariando  a  maioria  dos 

 participantes,  tanto  em  audiência  pública  como  os  participantes  como  amicus  curiae.  Tal 

 julgamento  trouxe  à  tona  discussões  de  ideias  vinculadas  à  laicidade  do  estado  e  à  liberdade 

 religiosa bem como suas limitações em âmbito público. 
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 3. ANAJURE em defesa da liberdade religiosa 

 O  tema  liberdade  religiosa  é  tão  recorrente  nos  termos  e  artigos  da  ANAJURE,  que 

 se  tornou  a  principal  justificativa  em  seu  discurso  para  as  ações  da  Associação  nas  esferas  em 

 que  atua:  é  pela  “defesa  da  liberdade  religiosa”  que  solicitam  participação  nas  ações  que 

 tramitam  no  STF  sobre  sexualidade  e  gênero,  aborto,  união  homoafetiva,  ensino  confessional 

 e em prol de igrejas que foram fechadas pelo  lockdown  durante a pandemia de Covid-19. 

 O  presente  e  último  capítulo  desta  dissertação  procede  à  análise  de  distintos  aspectos 

 da  ANAJURE,  à  análise  de  seu  discurso  sobre  liberdade  religiosa  para  legitimar  sua  atuação 

 jurídica  e  suas  redes  de  relação  com  outros  atores  do  campo  conservador.  Procuramos 

 demonstrar  as  causas  e  efeitos  da  sua  participação  na  vida  pública,  suas  relações  com  os 

 tempos  da  política,  as  disputas  pela  liberdade  religiosa  no  campo  educacional  sem  esgotar  o 

 tema. 

 Em  seguida,  o  foco  deste  último  capítulo  também  recai  em  outros  temas  que 

 atravessam  a  educação  no  país  e  nos  quais  a  ANAJURE  se  mostra  ativamente  presente  em 

 debates,  participando  como  amicus  curiae  ou  como  interessada.  Tais  movimentos  apontados 

 aqui  tem  relevância  para  este  trabalho  pois  em  sua  maioria  são  encabeçados  por  grupos 

 conservadores  tal  qual  a  ANAJURE,  e  se  encontram  atuando  dentro  do  campo  da  educação  no 

 país  para  combater  o  que  chamam  de  “doutrinação  política”.  Tais  grupos  e  movimentos 

 formam  uma  costura  de  rede  de  relações  de  atores  evangélicos  ou  não,  mas  que,  de  certa 

 forma,  comungam  de  uma  mesma  perspectiva  de  visão  sobre  o  que  deve  ou  não  ser  permitido 

 e ensinado como “saber” dentro das salas de aula no país. 

 3.1 Um discurso conservador 

 O  discurso  da  ANAJURE  em  sua  defesa  do  ensino  confessional  se  tornou  cada  vez 

 mais  alinhado  ao  atual  cenário  político  e  social  brasileiro,  o  mundo  ocidental  nos  últimos  dez 

 anos,  após  a  Primavera  Àrabe  em  2011,  foi  tomado  por  governos  considerados  de  direita  ou 

 ultra  direita,  vide  Itália,  Hungria,  Polônia,  Turquia,  Noruega,  Suíça,  Dinamarca,  Áustria, 

 Filipinas,  EUA  e  o  Brasil,  tais  governos  recebem  variados  rótulos  segundo  Vieira  (2020 
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 p.17),  são  considerados  neoliberais,  fascistas,  libertários,  reacionários,  nacionalsitas, 

 populistas e conservadores. 

 Antidemocráticos  por  tentar  combater  ou  barrar  políticas  afirmativas,  leis  que  versem 

 sobre  direitos  e  liberdades  civis  para  minorias,  atuam  contra  ajuda  humanitária  para 

 imigrantes,  se  afirmam  como  combatentes  da  corrupção,  usam  o  poder  judiciário  para  ampliar 

 poderes  ou  o  atacam,  quando  este  não  se  mostra  aliado  ao  governo,  tais  governos  também 

 possuem  forte  apelo  ao  nacionalismo,  e  ao  restabelecimento  da  lei,  da  ordem  e  dos  valores 

 morais da família tradicional. 

 No  caso  específico  do  Brasil,  ainda  segundo  Vieira,  o  desalento  pela  política  devido 

 a  sensação  de  falta  de  representavidade  deixava  à  margem  de  discussão,  temas  sociais  como 

 aborto,  redução  de  maioridade  penal,  ações  afirmativas,  desarmamento,  modelo  de  educação  e 

 meio  ambiente”.  Desta  forma  citando  Souza  Junior  (2020),  a  afinidade  que  atraiu  evangélicos 

 e  conservadores  para  um  ponto  de  convergência  e  apoio  nos  últimos  anos  está  muito  mais 

 ligado  às  condições  discursivas  que  engendram  os  sujeitos  e  suas  subjetividades,  do  que  as 

 características intrínsecas à teologia cristã. 

 No  caso  do  Brasil,  o  conservadorismo  reacionário  (Vieira.p.63),  composto  por  um 

 grupo  social  cujo  ideal  reside  no  saudosismo  pelo  passado  glorioso  e  nostálgico  que  não 

 aconteceu,  e  que  prezam  pela  retomada  de  antigos  valores  como  única  forma  de  salvação  da 

 sociedade,  encontrou  no  atual  governo  Bolsonaro  um  aliado,  uma  porta  aberta  para  acessar  o 

 poder.  Para  Fabio  Py  (2021)  ,  o  surgimento  do  cristofascismo  brasileiro  se  deu  do  encontro  e 

 c  onexão  das  grandes  corporações  evangélicas  e  católicas  mais  conservadora,  com  o  governo 

 ultra  direitista  de  Jair  Bolsonaro,  e  andam  juntos  numa  composição  para  manutenção  do 

 poder,  se  utilizando  de  signos  cristãos  para  fomentar  o  ódio  a  pessoas  que  ousam  contrariar 

 seus  ideias  de  sociedade,  pessoas  tais  como  professores,  mulheres,  LGBTQIA+,  negros 

 indígenas e quilombolas. 

 Em  2015,  quando  a  ANAJURE  surge  no  cenário  judicial  se  habilitando  como 

 amicus  curiae  na  Ação  Declaratória  de  Inconstitucionalidade  por  Omissão  (ADO  n.º  26),  cujo 

 objetivo  era  criminalizar  todas  as  formas  de  homofobia  e  transfobia  no  país,  a  Associação  se 

 colocou  contrária  à  criminalização,  alegando  que  não  caberia  ao  judiciário  a  função  de 

 legislador,  e  que  a  pregação  da  palavra  de  Deus,  que  diz  ser  a  prática  do  homossexualismo  um 

 pecado,  não  poderia  se  tornar  crime,  por  constituir  simples  discurso.  Foi  a  primeira  vez  que 

 u  ma  associação  evangélica  integrou  como  parte  colaboradora  –  amicus  curiae  –  em  um 
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 processo  junto  a  mais  alta  instância  judiciária  do  Brasil,  o  Supremo  Tribunal  Federal  -  STF,  e 

 pode-se  observar  deste  pronto,  a  defesa  de  valores  ligados  ao  conservadorismo  e  moral 

 cristãos,  de  que  família  foi  criada  por  Deus,  e  que  só  pode  ser  constituída  por  um  homem  e 

 uma mulher. Segue um trecho que evidencia o discurso do Dr. Uziel Santana à época: 

 Assim,  em  primeiro  lugar,  estamos  a  defender  a  tese  –  amparada  pela  maioria  dos 
 doutrinadores  do  Direito  no  meio  acadêmico  (inter)nacional  –  que  não  cabe  ao 
 Judiciário  a  função  de  legislador  positivo,  especialmente  em  matéria  penal.  Em 
 segundo  lugar,  estamos  a  defender  a  tese  de  que,  se  o  STF  entender  que  deve  criar  o 
 tipo  penal  “Homofobia”,  que  estabeleça  e  firme  a  interpretação  de  que  o  simples 
 discurso  (vale  dizer,  pregação  da  Palavra)  –  em  locais  públicos  ou  privados  –  de  que 
 a  prática  da  homossexualidade  é  pecado  contra  o  Senhor  não  caracteriza  homofobia. 
 Isso  porque  a  ratio  essendi  de  nossa  manifestação  é  que  não  estamos  contra  os 
 direitos  dos  homossexuais,  mas  simplesmente  resguardando  os  nossos  direitos,  tese 
 que encontra unanimidade no nosso meio (ANAJURE, 2015) 73

 O  ano  de  2015,  especificamente,  foi  um  ano  muito  importante  de  expansão  dentro 

 do  cenário  político  para  os  juristas  da  ANAJURE.  Os  mesmos  participaram  da  criação  do 

 Projeto  de  Lei  (PL)  1.219  -  Estatuto  Jurídico  da  Liberdade  Religiosa  no  Brasil,  proposto  pelo 

 deputado  federal  pelo  estado  de  Minas  Gerais,  Leonardo  Quintão,  também  autor  do  PL 

 6314/05  -  Liberdade  de  opinião  no  ensino  religioso.  O  projeto  de  lei  abrangia  as  diferentes 

 formas  de  liberdade  religiosa  que  devem  ser  respeitadas  pelo  Estado.  No  parágrafo  único,  do 

 artigo  7º,  o  texto  afirmava  que  “a  colaboração  de  interesse  público  com  organizações 

 religiosas,  realizada  de  acordo  com  a  lei,  não  constitui  discriminação  ou  privilégio”.  Em  um 

 país  em  que  as  igrejas  possuem  meios  de  comunicação  em  massa,  editoras,  acesso  livre  para  a 

 prestação  de  apoio  dentro  de  hospitais,  penitenciárias  e  forças  armadas,  torna-  se  um  tanto 

 difícil  limitar  ou  diferenciar  o  que  é  colaboração  e  o  que  é  favorecimento  e  qual  limite  dos 

 dois para o Estado. Sobre a PL 1219, manifestou-se o Dr Uziel Santana: 

 Este  PL  é  muito  importante,  especialmente  por  estarmos  conscientes  que  no 
 território  brasileiro,  apesar  de  não  haver  violência  real,  há  o  que  chamamos  de 
 “violência  simbólica”,  isto  é,  uma  violência  que  se  dá  através  do  discurso  de  certos 
 segmentos  sociais,  da  propagação  de  certas  ideologias  secularistas  –  notadamente 
 dirigidas  contra  o  Cristianismo,  ainda  que  não  circunscrita  a  apenas  esta  religião.  Há 
 diversos  exemplos  de  violência  simbólica  no  Brasil,  como  as  ondas  autoritárias  que 

 73  ANAJURE.  Após  habilitação  como  Amicus  Curiae  ,  ANAJURE  representa  entidades  evangélicas  em  processo 
 do  STF  que  visa  ao  estabelecimento  de  crime  de  homofobia  no  Brasil.  By  Anajure  Associação  Nacional  de 
 Juristas  Evangélicos  -  15  de  março  de  2015.  Disponível  em: 
 https://anajure.org.br/apos-habilitacao-como-amicus-curiae-anajure-representa-entidades-evangelicas-em-proces 
 so-do-stf-que-visa-estabelecimento-de-crime-de-homofobia-no-brasil/>. Acesso em: 01 out 2021. 
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 visam  a  desconstrução  dos  valores  cristãos  da  sociedade  brasileira;  as  tentativas  de 
 proibir  que  missionários  preguem  aos  grupos  indígenas  e  o  crescente  banimento  da 
 expressão  religiosa  dos  espaços  públicos.  Precisamos  acabar  no  nosso  país  com  o 
 discurso  de  ódio  proferido  contra  os  religiosos  e  mitigar  toda  forma  discriminação  e 
 estereótipos propagados pela própria mídia (ANAJURE 2015). 74

 O  debate  sobre  liberdade  religiosa  ainda  atravessa  a  defesa  do  ensino  religioso 

 confessional,  em  junho  de  2015,  a  ANAJURE  emitiu  nota  técnica  pública  na  qual 75

 apresentava  bases  jurídicas  diretivas,  ou  seja,  produção  de  texto  com  fundamentações 

 argumentativas,  para  que  o  Procurador  Geral  da  República,  bem  como  deputados  estaduais  e 

 vereadores,  “no  uso  de  suas  atribuições  constitucionais,  ajuízassem  ADPF  –  Arguição  de 

 Descumprimento de Preceito Fundamental, em seus respectivos entes federativos”. 

 O  intuito  era  que  tal  nota  técnica  servisse  para  elaboração  ou  adequação  de  projetos 

 de  lei  ou  ajuizamento  de  ações  de  inconstitucionalidade  nos  estados  e  municípios,  por  incluir 

 as  chamadas  “ideologias  desconstrucionistas  ou  ideologia  de  gênero”  nos  documentos 

 destinados à elaboração de planos de educação estaduais e municipais. 

 Ao  que  parece,  a  ANAJURE,  a  partir  desse  momento,  se  consolidava  como  uma 

 associação  que  oferecia  assessoria  jurídica  com  criação  de  amparo  e  base  legal,  para  que 

 deputados  estaduais  e  vereadores,  que  se  identificam  com  as  pautas  da  bancada  evangélica,  ou 

 conservadora,  pudessem  apresentar  projetos  de  lei  ou  iniciassem  processos  judiciais 

 contrários  ao  ensino  de  gênero  e  sexualidade  nas  escolas.  Ressalte-se  que  esse  tema  é 

 considerado  de  extremo  interesse  da  Bancada  Parlamentar  Evangélica,  vide  a  grande 

 repercussão  nacional  do  assunto  “kit  gay”,  já  mencionado  na  introdução  deste  trabalho,  e  as 

 tantas ações ajuizadas no STF que serão apontadas mais a frente sobre o tema . 

 As  causas  e  efeitos  da  participação  evangélica  considerada  conservadora  na  vida 

 pública,  as  formas  de  organização  social  destes,  sua  visão  cosmológica  e  ritual,  têm  relações 

 também  com  o  campo  da  política  nacional  de  uma  forma  muito  latente,  suas  ideologias  e 

 forma  de  perceber  o  mundo.  As  disputas  por  conceitos  de  laicidade  de  estado  e  liberdades 

 75  ANAJURE  .  ANAJURE  emite  Nota  Pública  e  Parecer  Jurídico  sobre  Planos  Estaduais  e 
 MunicipaisdeEducação  .  26  jun.  2015.  Acessível  em: 
 https://anajure.org.br/anajure-emite-nota-publica-e-parecer-juridico-sobre-planos-estaduais-e-municipais-de-edu 
 cacao/. Acesso em: 06 abr. 2021. 

 74  ANAJURE.  PL  1219/2015  para  criação  do  Estatuto  Jurídico  da  Liberdade  Religiosa  no  Brasil  é  protocolado 
 pela  FPMRAH  e  ANAJURE  no  Congresso  Nacional  -23  abr.  2015.  Disponível  em: 
 https://anajure.org.br/pl-12192015-criacao-do-estatuto-juridico-da-liberdade-religiosa-no-brasil/.  Acesso  em:  01 
 out 2021. 
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 religiosas,  causam  seus  efeitos  nos  campos  religioso,  jurídico,  político,  e  para  além  do  campo 

 político, hoje, tem grande influência na sociedade brasileira. 

 Não  esqueçamos  também  que,  para  ala  mais  conservadora  da  Frente  Parlamentar 

 Evangélica  existe  uma  “obrigação”  de  estar  atuando  politicamente  e  juridicamente  Vital  da 

 Cunha  e  Lopes  (2012)  para  defender  os  valores  religiosos  cristãos,  a  família  e  as  “pessoas  de 

 bem”,  mas  que  quando  estamos  falando  dessa  defesa,  para  além  do  discurso,  devemos  pensar 

 em  quem  são  os  patrocinadores  econômicos  desses  atores,  ou  com  quem  estes  têm  se  sentado 

 para  negociar  seus  apoios  eleitorais.  Por  isso,  apontar  algumas  falas  e  trechos  de  textos 

 produzidos  pela  ANAJURE  se  tornou  importante,  a  fim  de  demonstrar  que  seu 

 posicionamento  quanto  a  temas  moralizantes,  e  como  a  Associação  se  alinha  com  uma  ala 

 mais  conservadora  de  evangélicos,  e  também  com  o  discurso  do  atual  governo  de  Jair 

 Bolsonaro,  demonstrando  que  a  atuação  da  ANAJURE  na  ADI  4439/2010  não  foi  um  caso 

 isolado,  sua  atuação  jurídica  se  amplia  a  partir  destas  redes  políticas  e  econômicas  que  se 

 formaram  entre  a  Associação  e  figuras  políticas  em  Brasília,  principalmente  à  partir  de  2015 

 quando do início de sua atividade junto ao poder judiciário. 

 Durante  a  pesquisa,  também  foi  observado  que  a  Associação  não  havia  atuado  em 

 ações  judiciais  em  1ª  Instância  (Tribunais  Regionais  e  Comarcas  locais),  optado  por  atuar  em 

 3ª  Instância,  ou  seja,  junto  ao  STF,  a  mais  alta  esfera  do  poder  judiciário  do  país.  É  importante 

 ressaltar  que  o  judiciário  passa  a  assumir  um  papel  de  protagonismo  entre  os  três  poderes, 

 ante  o  momento  político  conturbado  que  o  país  atravessava  desde  2014  com  a  operação  Lava 

 Jato;  e  que  após  o  impeachment  da  presidente  Dilma  Rousseff,o  STF  continuou  atuando  desta 

 forma,  atendendo  a  demandas  da  administração  pública,  que  o  Poder  Executivo  e  Legislativo 

 não resolviam por questões políticas. 

 O  que  torna  a  ANAJURE  importante  e  conhecida  no  meio  político  evangélico 

 conservador,  foi  sua  capacidade  de  produzir  de  forma  técnica,  textos  jurídicos  que 

 reproduziam  o  discurso  da  Bancada  Evangélica  conservadora  e  sua  cosmovisão.  A  disposição 

 de  corpo  técnico  jurídico  disposto  para  trabalhar  em  favor  das  pautas  moralizantes  destes 

 políticos  junto  ao  STF,  foi  o  que  fez  com  que  a  Associação  se  tornasse  pioneira  em 

 participação  evangélica  junto  ao  tribunal,  uma  conquista  de  espaço  que  era  importante  e 

 necessária,  para  que  esses  atores  evangélicos  continuassem  a  crescer  em  poder  e  influência.  o 

 Poder  Judiciário,  ainda  era  um  campo  onde  não  possuíam  tanta  força  para  negociar  e 

 reivindicar suas pautas. 
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 A  produção  textual  é  discurso,  e  discurso  é  uma  construção  linguística  que  está 

 diretamente  ligada  ao  meio  social  no  qual  e  para  o  qual  o  discurso  é  produzido,  ele  vem 

 atrelado  à  ideologia,  ao  contexto  político,  social  e  cultural  em  que  vive  seu  autor.  Logo,  a 

 análise  do  discurso,  consiste  em  analisar  a  estrutura  do  texto  e  oratória  produzida  por 

 determinado  ator  ou  atores  sociais,  no  intuito  de  compreender  construções  ideológicas  e 

 político-sociais contidas ali, no intuito de compreender a construção social. 

 Para  Fiorin  (1990  p.173)  “cabe  a  análise  do  discurso  explicar  como  o  texto  diz  o  que 

 diz  e  por  que  o  texto  diz  o  que  diz”,  o  autor  afirma  que  não  há  uma  análise  do  discurso,  mas, 

 análises  do  discurso,  algumas  privilegiam  o  mecanismo  de  construção  do  sentido,  a  própria 

 linguística,  outras  ocupam-se  mais  do  contexto  cultural  histórico,  outras  da  textualização  e 

 discursivização.  Foucault  (1969)  “define  discurso  como  um  conjunto  de  regras  anônimas, 

 históricas,  sempre  determinadas  no  tempo  e  no  espaço  que  definiram  numa  dada  época  e  para 

 uma  área  social  social,  econômica,  geográfica  ou  linguística  determinada,  as  condições  de 

 exercício  de  uma  função  enunciativa”;  para  o  autor  o  que  importa  é  a  articulação  sobre  o  que 

 se  pensa,  o  que  se  fala  e  o  que  se  faz  em  um  determinado  período  histórico;  isso  se  caracteriza 

 como  domínio  do  “ser-saber”.  O  autor  fala  sobre  saber  como  forma  de  conhecimento  não 

 somente  científico,  mas,  como  saber  prático  e  construção  histórica.  As  práticas  discursivas 

 podem  ser  analisadas  no  contexto  de  produção  cultural,  científica,  social  e  política,  e  também 

 como  competição,  quando  existem  vários  emissores  tentando  atingir  ou  convencer  um 

 determinado  público.  É  isso  que  ocorre  nos  debates  políticos,  por  exemplo,  e  é  também  o  que 

 ocorre  nos  tribunais.  Por  isso,  o  discurso  é  uma  fonte  de  estudo  social  tão  importante;  a 

 narrativa  construída  em  torno  de  um  tema  pode  validá-lo  ou  invalidá-lo,  de  acordo  com  seu 

 emissor  e  também  de  acordo  com  o  receptor.  O  momento  histórico  em  que  o  discurso  está 

 sendo  posto  também  é  levado  em  consideração,  quanto  a  sua  validação  ou  invalidação. 

 Portanto,  para  analisar  discurso,  é  necessário  levar  em  consideração  fatores  para  além  dos  já 

 citados acima, tal qual  a visão e construção de mundo. 

 Para  o  dicionário  de  língua  portuguesa,  discurso  é  mensagem  oral,  ger.  solene  e 76

 prolongada,  que  um  orador  profere  perante  uma  assistência,  ou  uma  peça  oratória  para  ser 

 proferida  em  público  ou  escrita  como  se  fosse  para  esse  fim;  sermão,  oração.  Para  filosofia, 

 segundo dicionário, 

 76  Definições de  Oxford Languages. Acesso em: 31 ago.  2021. 
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 corresponde  ao  sentido  da  palavra  grega  dianóia  (v.)  porque  designa  o  procedimento 
 racional  que  avança  inferindo  conclusões  de  premissas,  ou  seja,  através  de 
 enunciados  negativos  ou  afirmativos  sucessivos  e  concatenados.  S.  Tomás  contrapõe 
 esse  processo,  considerado  próprio  da  razão  humana,  à  ciência  intuitiva  de  Deus,  que 
 entende  tudo  simultaneamente  em  si  mesmo,  com  um  ato  simples  e  perfeito  da 
 inteligência  (S.  Th.,  I,  q.  14,  a.  7  ss.;  Contra  Gent.,  I,  57-58).  Essa  é  a  contraposição 
 que  se  acha  em  Platão  e  em  Aristóteles  entre  razão  (dianóia)  e  intelecto  (nous).  Os 
 modernos  utilizaram  essa  palavra  com  o  mesmo  significado  (HOBBES,  Leviath.,  I, 
 3;  WOLFF,  Log.,  §  51).  Kant  acompanhou  esse  uso.  "O  conhecimento  qualquer 
 intelecto",  disse  ele,  "ao  menos  do  intelecto  humano,  é  um  conhecimento  por 
 conceitos:  não  intuitivo,  mas  D."  (Crít.  R.  Pura,  Analítica,  I,  cap.  I,  seç.  1).  Em  toda 
 a  sua  obra  Kant  contrapõe  constantemente  o  intelecto  D.  ou  humano  ao  hipotético 
 "intelecto  intuitivo"  de  Deus,  que  é  criador  dos  seus  objetos  (Ibid.,  §  21)  (v. 
 INTELECTO). (ABBAGNANO, 2007, p. 300). 

 Em  a  Ordem  do  Discurso  (1970),  Foucault  explica  sobre  a  importância  do  discurso  e 

 poder,  inicia  falando  que  “a  produção  do  discurso  é  controlada,  selecionada,  organizada  e 

 redistribuída  por  procedimentos  que  conjuram  seus  poderes  e  perigos”.  O  autor  trabalha 

 conceitos  de  procedimentos  de  controle  e  delimitação  do  discurso.  Logo,  os  discursos  podem 

 excluir  a  validade  de  outro  discurso,  podem  exercer  o  poder  de  separar,  de  criar  a  ideia  de 

 rejeição e de controle. 

 Uma  das  razões  para  essa  propagação,  para  além  do  puramente  linguístico,  é  que 

 Foucault  classificou  o  discurso  como  estrutura  social,  e  a  prática  discursiva  como  prática 

 social,  ou  seja,  o  discurso  não  é  simplesmente  diálogo  ou  monólogo  filosófico,  ele  existe 

 como  prática  social  que  produz  e  reproduz  relações  de  poder.  O  discurso  seria  um  tipo  de 

 prática  que  pertence  ao  coletivo  e  está  localizado  em  áreas  ou  campos  sociais  acima  do 

 indivíduo,  produzindo  impacto  nestes  indivíduos  socializados.  O  discurso,  é  construído  para 

 influenciar indivíduos socializados e suas interações no meio, e em situações sociais diversas. 

 Em  segundo  lugar,  Foucault  problematiza  a  categoria  de  significado  do  discurso,  ou 

 seja,  devemos  examinar  o  discurso  a  respeito  do  fato  e  das  condições  do  aparecimento 

 manifesto  deste,  mas  não  nos  deter  apenas  ao  conteúdo,  e  sim  no  que  nele  pode  estar  oculto, 

 observar as transformações que os discursos efetuaram. 

 gostaria  de  mostrar  que  o  discurso  não  é  uma  estreita  superfície  de  contato,  ou  de 
 confronto,  entre  uma  realidade  e  uma  língua,  o  intrincamento  entre  um  léxico  e  uma 
 experiência;  gostaria  de  mostrar,  por  meio  de  exemplos  precisos,  que,  analisando  os 
 próprios  discursos,  vemos  se  desfazerem  os  laços  aparentemente  tão  fortes  entre  as 
 palavras  e  as  coisas,  e  destacar-se  um  conjunto  de  regras,  próprias  da  prática 
 discursiva.  (...)  não  mais  tratar  os  discursos  como  conjunto  de  signos  (elementos 
 significantes  que  remetem  a  conteúdos  ou  a  representações),  mas  como  práticas  que 
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 formam  sistematicamente  os  objetos  de  que  falam.  Certamente  os  discursos  são 
 feitos  de  signos;  mas  o  que  fazem  é  mais  que  utilizar  esses  signos  para  designar 
 coisas.  É  esse  mais  que  os  torna  irredutíveis  à  língua  e  ao  ato  da  fala.  É  esse  mais 
 que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever (Foucault, 1970, p. 56). 

 As  relações  de  poder  e  saber,  constituem  práticas  sociais  por  definição 

 permanentemente  presas,  amarradas  às  relações  de  poder,  que  as  supõem  e  as  atualizam.  O 

 discurso  ultrapassa  a  simples  referência  a  coisas,  existe  para  além  da  mera  utilização  de  letras, 

 palavras  e  frases,  não  pode  ser  entendido  como  um  fenômeno  de  mera  expressão  de  algo.  As 

 regras  de  formação  dos  conceitos,  segundo  Foucault,  não  residem  na  mentalidade  nem  na 

 consciência  dos  indivíduos;  pelo  contrário,  elas  estão  no  próprio  discurso  e  se  impõem  a  todos 

 aqueles  que  falam  ou  tentam  falar  dentro  de  um  determinado  campo  discursivo  (Foucault, 

 1970, p. 70). 

 A  teoria  do  discurso  está  intimamente  ligada  à  questão  da  constituição  do  sujeito 
 social.  Se  o  social  é  significado,  os  indivíduos  envolvidos  no  processo  de 
 significação  também  o  são  e  isto  resulta  em  uma  consideração  fundamental:  os 
 sujeitos  sociais  não  são  causas,  não  são  origem  do  discurso,  mas  são  efeitos 
 discursivos  (Pinto,  1989,  p.  25).  Descrever  uma  formulação  enquanto  enunciado  não 
 consiste  em  analisar  as  relações  entre  o  autor  e  o  que  ele  disse  (ou  quis  dizer,  ou 
 disse  sem  querer);  mas  em  determinar  qual  é  a  posição  que  pode  e  deve  ocupar  todo 
 indivíduo para ser seu sujeito (Foucault, 1970, p. 109). 

 Como  bem  evidencia  Montero  (2012,  p.173)  as  categorias  religiosas  de  longa 

 duração  tais  como  direito  natural,  comunidade,  participação,  justiça  etc.  imantaram  e  se 

 combinaram  a  outras  tradições  políticas  de  modo  a  constituir  nossa  visão  de  sociedade 

 democrática,  ou  seja,  a  religião  nunca  esteve  fora  do  debate  político,  até  mesmo  por  que  o 

 constitui,  emprestando  a  ideia  de  valores,  reivindicações  e  até  mesmo  dando  forma 

 organizacional,  e  ao  passarem  a  fazer  parte  da  política  moderna,  as  religiões  passam  a 

 interessar-se  e  a  participar  de  debates  sobre  educação,  economia,  saúde,  a  ponto  que,  por 

 vezes,  se  torna  difícil  compreender  se  estamos  diante  de  um  arranjo  religioso,  empresarial, 

 político ou acadêmico. 

 Segundo  Souza  Junior  (2020)  a  onda  populista  conservadora  que  toma  contornos 

 religiosos  no  Brasil,  aparece  reiteradas  vezes  ao  longo  da  história  moderna  das  democracias 

 ocidentais,  inclusive  nos  últimos  anos  em  países  como  EUA,  Itália  e  Índia,  sempre  ligadas  a 

 uma  reação  aos  processos  de  democratização  e  aquisição  de  direitos  de  minorias,  para  o  autor 
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 a  legitimidade  dos  argumentos  do  discurso  conservador  que  se  propaga  no  atual  cenário 

 político  nacional,  faz  parte  do  processo  que  se  inicia  com  a  abertura  democrática  pós  ditadura 

 militar  e  se  torna  aguda  com  os  governo  do  Partido  dos  Trabalhadores  (PT),  constituindo  e 

 auxiliando  o  processo  de  publicização  e  entrada  dos  evangélicos  nos  meios  políticos  e  esferas 

 de  poder,  até  que  se  tornaram  peças  centrais  no  discurso  e  impulsionamento  do 

 conservadorismo  no  país,  principalmente  a  partir  da  Lava-  Jato,  cria-se  uma  espécie  de 

 cruzada moral. 

 É  a  partir  do  discurso  de  obrigação  moral  do  evangélico  em  participar  da  política 

 para  defender  seus  interesses  e  para  restabelecer  a  ordem  e  a  moral  na  sociedade,  que 

 aumentou  a  mobilização  e  entrada  desses  atores  no  espaço  político,  jurídico  e  social  no  Brasil. 

 A  defesa  e  disputa  de  suas  pautas  por  segurança  (endurecimento  do  código  penal),  família 

 (pautas  anti  aborto)  e  educacional  (escola  sem  partido,  ensino  confessional,  debate  de  gênero), 

 emergem  com  maior  luz  no  cenário  político  e  público  a  partir  do  enfraquecimento  das  bases 

 do  governo  petista,  e  ganha  de  vez  o  lugar  de  pódio  com  o  atual  governo  populista  de  direita 

 do então presidente Jair Messias Bolsonaro. 

 3.2 Redes e conexão e outros temas conservadores no campo da educação 

 O  Estado,  por  meio  do  Ministério  da  Educação,  é  o  responsável  pela  elaboração  das 

 diretrizes  e  grade  curricular  básica  educacional  nacional.  A  educação  infantil  dentro  da 

 instituição  escolar  brasileira,  cria  uma  rotina  permeada  por  relações  de  poder  e  controle  na 

 qual  o  indivíduo  tem  seus  primeiros  contatos  com  a  pluralidade  social,  e  onde  também  existe 

 um forte exercício de padronização de ideias e comportamentos. 

 Segundo  Foucault,  a  escola  é  instituição  de  poder  onde  se  reproduz  a  ideia  de 

 disciplina  mediante  normas  e  punições,  onde  se  reproduz  a  dominação,  submissão,  sob  a 

 “necessidade”  social  de  “formar  bons  cidadãos”,  e  a  hierarquia  existente  entre  alunos  e 

 professores,  reproduzem  em  esfera  menor  a  engrenagem  das  relações  de  poder  existentes  na 

 sociedade pós estrutural. 

 Para  manutenção  da  sociedade  industrial  e  capitalista,  existe  uma  espécie  de 

 adestramento  dos  corpos,  logo,  as  instituições  surgem  como  instrumento  e  local  de 

 dominação.  Tais  instituições  ganham  tanta  importância  e  legitimidade,  justamente  pela 
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 capacidade  de  docilizar  e  disciplinar  corpo  e  mente,  no  intuito  de  coibir  o  comportamento 

 divergente. 

 Todavia,  o  autor  usa  o  termo  “instituições  de  sequestro",  para  classificar  que  estas 

 instituições  são  aquelas  que  retiram  o  indivíduo  de  forma  compulsória  do  espaço  familiar  ou 

 social  e  os  internam  para  moldar  suas  condutas,  disciplina  e  o  pensamento,  controlar  o  tempo 

 do  indivíduo  e  seus  corpos,  os  tornando  dóceis,  formam,  reformam  e  corrigem,  a  docilização 

 torna  os  corpos  produtivos.  Essas  instituições  podem  ser  prisionais  (punitivas),  pedagógicas 

 (escolas),  médicas  (hospitais  psiquiátricos)  ou  industriais  (local  de  trabalho).  Ao  poder  de 

 adestrar  corpos  e  mentes,  exercidos  pelas  instituições,  Foucault  convencionou  chamar  de 

 tecnologia política. 

 (...)  nasce  uma  arte  do  corpo  humano,  que  visa  não  unicamente  o  aumento  de  suas 
 habilidades,  nem  tampouco  aprofundar  sua  sujeição,  mas  a  formação  de  uma  relação 
 que  no  mesmo  mecanismo  o  torna  tanto  mais  obediente  quanto  é  mais  útil,  e 
 inversamente (Foucault. 1987, p. 119). 

 E  com  base  nos  estudos  de  Foucault,  podem-se  identificar  as  ambigüidades 

 relacionadas  à  educação  infantil  no  Brasil,  o  autor  vai  abordar  temas  que  atravessam  o 

 controle social na forma de sociedades disciplinares. 

 A  obrigação  imposta  por  lei  de  que  os  pais  cuidem  da  instrução  dos  filhos  está 

 assegurada  na  CRFB  em  seus  artigos  205  e  229,  bem  como  em  legislação  específica  como 

 Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  -  ECA.  Todavia,  o  controle  estatal  sobre  o  que  pode  ou 

 não  ser  ensinado  nas  escolas  se  dá  por  meio  do  Ministério  da  Educação  -  MEC  pela  legislação 

 (LDB),  o  que  acaba  por  trazer  efeitos  do  exercício  de  poder  estatal  dentro  das  escolas,  sejam 

 elas particulares ou públicas, e este poder interfere diretamente em crianças e nas famílias. 

 A  permissão  do  ensino  religioso  confessional  dentro  das  escolas  públicas  nacionais, 

 gera  a  obrigatoriedade  de  contratação  de  professores  de  ensino  religioso  confessional  pelo 

 Estado,  que  é  laico,  bem  como  deve  gerar  a  obrigação  de  compra  ou  confecção  de  material 

 didático  confessional  pelo  colégio  que  adotar  tal  tipo  de  ensino.  Isso  levanta  questões  e 

 debates  sobre  o  respeito  ou  não  à  laicidade  e  à  pluralidade  religiosa,  que  o  próprio  Estado 

 deve  assegurar.  A  liberdade  religiosa,  que  é  um  dos  pontos  mais  apontados  pela  ANAJURE, 

 como  argumento  em  seus  textos  é  usado  de  forma  distorcida,  pois  claro  que  o  direito  à 

 liberdade  religiosa  deve  ser  defendido  e  prezado,  porém  a  situação  apresentada  para  a 
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 elaboração  e  oferecimento  de  aulas  confessionais,  não  deixará  ao  Estado  outra  opção  exceto, 

 adquirir  material  didático  confessional,  bem  como  admitir  professores  de  Ensino  Religioso 

 confessional, o que claramente fere a neutralidade e não favorecimento. 

 A  Associação  se  volta  sempre  para  o  argumento  que  a  instrução  e  educação, 

 principalmente  moral  e  religiosa,  cabe  aos  pais,  logo,  o  Estado  deve  cuidar  para  que  as 

 escolas,  de  certa  forma,  se  “abstenham”  de  ensinar  o  que  os  pais  não  desejam  (no  caso  do 

 ensino  sobre  gênero  e  sexualidade)  ou  incluir  temas  (no  caso  do  E.R),  tais  temas  passam 

 obviamente pelo controle sobre o discurso, ou o que é ou não considerado saber. 

 Curiosamente,  apesar  da  ANAJURE  defender  que  a  criança  de  certa  forma  não  tem 

 direito  de  escolha  religiosa,  por  ser  dependente  dos  pais,  não  é  isso  que  afirma  o  Fundo 

 Internacional  de  Emergência  das  Nações  Unidas  para  a  Infância  -  UNICEF  na  Convenção 

 sobre  os  Direitos  da  Criança,  a  Convenção  é  guiada  por  quatro  princípios  gerais:  a  não 

 discriminação  (artigo  2º),  o  melhor  interesse  da  criança  (artigo  3º),  o  direito  à  vida,  à 

 sobrevivência  e  ao  desenvolvimento  (artigo  6º)  e  o  direito  de  ser  ouvida  e  levada  a  sério 

 (artigo  12)  e  o  direito  a  escolha  religiosa  (artigo  14),  “as  crianças  podem  escolher  seus 

 próprios  pensamentos,  opiniões  e  religião,  mas  isso  não  deve  impedir  que  outras  pessoas 

 desfrutem  de  seus  direitos.  Os  pais  podem  orientar  os  filhos  para  que,  à  medida  que  cresçam, 

 aprendam a usar corretamente esse direito”. 

 Foucault  trata  de  elementos  indispensáveis  utilizados  no  exercício  de  poder,  e  critica 

 a  maneira  como  moldamos  as  crianças  quando  se  refere  ao  discurso  e  sua  forma,  “como  uma 

 espécie  de  máquina  que  governa  e  disciplina  os  sujeitos,  a  fim  de  regular,  dirigir,  controlar, 

 ensinar,  normatizar,  punir,  castigar,  curar  e  educar,  as  relações  de  poder  e  as  sociedades 

 disciplinares  com  sua  dinâmica  de  domínio  causam  impactos  na  vida  dos  indivíduos”.  Nesse 

 diapasão,  o  currículo  escolar  revela  características  sociais  e  recebe  influência  do  governo,  da 

 sociedade e da ideologia dominante. 

 As  perspectivas  do  resultado  do  ensino,  advindas  das  políticas  estabelecidas  pelo 

 Estado,  influenciam  a  construção  de  subjetividade  e  identidade  do  aluno  e  devem  apresentar 

 características  plurais  e  democráticas,  com  respeito  à  construção  histórica  e  cultural  de  cada 

 indivíduo.  O  autor  ainda  evidencia  que,  o  que  se  tem  nas  escolas  são  apenas  interesses  em 

 atender  o  modo  de  produção,  a  instituição  escolar  parece  não  ter  compromisso  com  a 

 diversidade,  mas  somente  com  uma  espécie  de  controle  comportamental  voltado  para  o 

 mundo  econômico  e  do  trabalho.  O  mesmo  fala  que  existe  no  neoconservadorismo  uma 
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 ramificação  que  também  é  neoliberal,  interessada  apenas  na  mercantilização  do  ensino,  e  na 

 conservação  de  seus  valores,  o  que  consequentemente  reflete  em  colocar  a  sociedade  baixo 

 seu prisma de visão de mundo e que dessa forma se mantém as hierarquias. 

 Por  meio  de  instituições  de  poder  que  mantêm  uma  determinada  ordem,  ou 

 trabalham  em  prol  da  construção  dessa  ordem,  mas,  o  poder  e  a  dominação  não  são 

 originários  somente  das  classes  dominantes  ou  do  Estado,  a  dominação  é  exercida  em  várias 

 direções  e  em  escalas,  demonstrando  que  os  detentores  do  poder  divergem  entre  si,  mas,  no 

 geral, agem em conjunto tendo as mesmas finalidades que são econômicas. 

 Dessa  forma,  os  membros  da  ANAJURE  estreitaram  laços  com  membros  da  Frente 

 Parlamentar  Evangélica,  como  vimos  nos  capítulos  anteriores,  se  aliando  a  grupos  de  políticos 

 evangélicos,  para  que  os  seus  preceitos  morais  religiosos  fossem  validados  em  projetos  de  lei 

 propostos.  Depois  explorando,  a  tendência  conservadora  de  uma  população  extremamente 

 discriminatória  em  relação  às  mudanças  sociais  e  a  novos  parâmetros  culturais,  sexuais  e 

 familiares Vital da Cunha (2020) adentram o campo judiciário. 

 Quando  a  ANAJURE  surge  cenário  político  nacional  com  o  discurso  de  defesa  da 

 liberdade  religiosa,  não  necessariamente  está  representando  todas  as  religiões,  tampouco 

 todos  os  evangélicos,  mas,  apenas  uma  parte  destes,  interessada  ocupar  esferas  de  poder  onde 

 antes  não  tinha  lugar,  e  também  interessada  em  ocupar  os  espaço  existente  dentro  das  nas 

 escolas  públicas,  para  lecionar  sobre  sua  religião  de  forma  confessional  baixo  sua  cosmovisão 

 cristã e não necessariamente sobre um parâmetro de liberdade religiosa para todos. 

 Comentando  sobre  a  decisão  do  STF,  o  presidente  da  ANAJURE,  Uziel  Santana, 

 lançou nota pública, externando seu posicionamento: 

 Não  cabe  ao  Estado  laico  o  que  postula  a  peticionante,  de  que  seja  obrigatoriamente 
 disponibilizado  o  ensino  religioso  de  todas  as  confissões  existentes  no  corpo 
 discente,  inclusive  das  cosmovisões  ateísta  e  agnóstica.  Isso  porque  o  dever  positivo 
 do  Estado  decorrente  da  laicidade  não  é  o  de  garantir  que  todas  confissões  religiosas 
 se  expressem  –  já  que  a  efetiva  expressão  dependerá  da  volição  e  atuação  de  cada 
 uma  –  mas  sim,  de  garantir  que  seja  permitida  a  sua  expressão,  o  que  já  é  feito.A 
 peticionante  também  defende  que  o  ensino  religioso  violaria  a  autonomia  da  criança, 
 pois  esta  se  sentiria  compelida,  ainda  que  de  forma  indireta,  a  participar  da  classe, 
 por  causa  de  seu  desejo  inato  de  sentir-se  incluída  no  grupo  maior.  Primeiramente, 
 saliente-se  que  todos  somos  influenciados  por  fatores  extrínsecos  ao  nosso  arbítrio 
 (em  maior  medida  na  infância,  mas  também  ao  longo  de  toda  a  vida),  o  que  não 
 anula  a  autonomia  humana.Toda  criança  terá  alguma  medida  de  influência  do  meio 
 social  para  suas  decisões  [...]  Ademais,  deve-se  lembrar  que  a  autonomia  da  criança 



 95 

 também  não  é  plena  em  face  da  vontade  dos  pais,  aos  quais  caberá  a  palavra  final 
 sobre se a criança participará ou não da classe de ensino religioso. 77

 Abrindo  o  leque  de  suas  relações,  também  no  período  de  2014-  2015,  se  torna  mais 

 presente  politicamente  dentro  do  debate  da  educação,  o  Movimento  Escola  sem  Partido, 78

 surgido  em  2004,  por  meio  da  iniciativa  do  então  Procurador  do  Estado  de  São  Paulo,  Miguel 

 Nagib.  O  projeto  surgiu  como  uma  “reação”  a  um  suposto  fenômeno  de  “instrumentalização 

 do  ensino  para  fins  político  ideológicos,  partidários  e  eleitorais”,  que  eles  chamam  de 

 (doutrinação  ideológica  de  esquerda),  que,  sob  ponto  de  vista  do  movimento,  representam 

 doutrinação e cerceamento da liberdade do estudante em aprender. 

 As  propostas  do  Movimento  Escola  sem  partido  permaneceram  inertes  até  2014, 

 quando  o  deputado  estadual  pelo  Rio  de  Janeiro,  Flávio  Bolsonaro,  convidou  Nagib  para 

 escrever  um  projeto  de  lei  (PL  2974/2014)  para  ser  apresentado  à  Assembléia  Legislativa  do 

 Rio  de  Janeiro  (Alerj)  sobre  o  tema.  Este  projeto  serviu  de  inspiração  para  a  disseminação  de 

 projetos  do  mesmo  tipo  em  Câmaras  Municipais  e  Assembleias  Legislativas  de  vários  estados 

 brasileiros.  A  grande  polêmica  em  torno  desses  projetos  gira  em  torno  da  perseguição  e 

 censura  que  se  empreenderia  junto  ao  trabalho  docente,  abrindo  espaço  inclusive  para  a 

 perseguição  política.  Na  visão  dos  críticos  ao  projeto,  ao  se  impor  limites  ao  trabalho  do 

 professor,  ele  automaticamente  deixaria  de  ser  um  mediador  da  aprendizagem  e  passaria  a  ser 

 um  mero  transmissor  de  conteúdos  disciplinares.  Para  os  defensores  do  movimento,  a 

 imparcialidade  e  a  neutralidade  em  sala  são  fundamentais  para  que  a  formação  do  aluno 

 ocorra sem influências ideológicas e partidárias. 

 Curiosamente,  no  mesmo  período,  em  2015,  a  ANAJURE  emitiu  nota  técnica 

 pública  na  qual  apresentava  bases  jurídicas  diretivas  para  que  deputados  estaduais  e 79

 vereadores  “no  uso  de  suas  atribuições  constitucionais,  ajuízassem  ADPF  –  Arguição  de 

 Descumprimento  de  Preceito  Fundamental,  contra  projetos  de  lei  relativos  aos  planos 

 79  ANAJURE  .  ANAJURE  emite  Nota  Pública  e  Parecer  Jurídico  sobre  Planos  Estaduais  e  Municipais  de 
 Educação  .  26  jun.  2015.  Acessível  em: 
 https://anajure.org.br/anajure-emite-nota-publica-e-parecer-juridico-sobre-planos-estaduais-e-municipais-de-edu 
 cacao/. Acesso em: 06 abr. 2021. 

 78  NAGIB,  M.  Sobre  nós.  Escola  sem  Partido,  2019.  Disponível  em: 
 https://www.escolasempartido.org/quem-somos/. Acesso em: 24 fev. 2021. 

 77  ANAJURE.  Nota  Pública  sobre  ojulgamento  da  ADI  4439  pelo  STF,  que  trata  do  ensino  religioso  em  escolas 
 públicas  de  ensino  fundamental.  27  set.  2017.  Disponível  em: 
 https://anajure.org.br/nota-publica-sobre-o-julgamento-da-adi-4439-pelo-stf-que-trata-do-ensino-religioso-em-es 
 colas-publicas-de-ensino-fundamental/. Acesso em:01 out 2021. 
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 estaduais  e  municipais  de  Educação”  que  incluíssem  as  chamadas  ideologias 

 desconstrucionistas  ou  ideologia  de  gênero  nos  documentos  destinados  à  elaboração  de  planos 

 de educação estaduais e municipais. 

 Ao  que  parece,  a  ANAJURE  se  mostrou  alinhada  ao  discurso  conservador  de  Nagib, 

 bem  como  alinhada  a  uma  rede  política  conservadora  na  defesa  de  seus  ideais.  Destaco,  aqui, 

 que  há  articulações  entre  distintos  grupos  considerados  conservadores,  isso  não  quer  dizer  que 

 estes  possuam  práticas  e  ideais  idênticos,  visto  que,  muitas  vezes,  podem  apresentar  objetivos 

 contraditórios  entre  si,  contudo,  politicamente,  esses  grupos  se  aliam  a  fim  de  garantir 

 objetivos  comuns,  ou  seja,  a  ANAJURE  não  vem  atuando  necessariamente  junto  com  o 

 Movimento  Escola  sem  Partido,  mas  dentro  de  uma  agenda  política  conservadora,  alinhada  no 

 combate  ao  ensino  de  gênero  e  sexualidade  dentro  das  escolas,  bem  como  também  defende  o 

 E.R confessional. 

 Nesse  sentido,  fez-se  importante  trazer  para  este  trabalho  as  conexões  da  ANAJURE 

 com  outros  temas  conservadores  no  intuito  de  demonstrar  que  não  age  sozinha,  mas  alinhada 

 a  outros  atores  no  campo  da  política  e  da  educação;  várias  ações  tramitando  no  STF  que 

 versam  sobre  ensino  de  gênero  e  sexualidade  nas  escola,  e  tem  a  ANAJURE  como  amicus 

 curiae. 

 3.2.1 Redes de Conexão-Ensino sobre Gênero e Sexualidade nas Escolas 

 O  STF  possui  uma  série  de  ações  judiciais  que  se  destinam  a  questionar  a 

 constitucionalidade  de  leis  municipais  que  excluíram  do  âmbito  do  ensino  público  a  aplicação 

 dos  conceitos  e  discussões  sobre  ideologia  de  gênero.  De  modo  geral,  as  alegações  dos 

 requerentes  são  no  sentido  de  que  as  legislações  atacadas  violam  a  competência  privativa  da 

 União  para  legislar  sobre  diretrizes  e  bases  da  educação  nacional,  o  pluralismo  de  ideias  e  de 

 concepções pedagógicas, a laicidade estatal e a vedação à censura. 

 A  ANAJURE,  dentro  da  sua  atuação  na  pauta  sobre  educação  pública,  não  atua 

 somente  no  tocante  ao  ensino  confessional,  como  também  vem  participando  como  amicus 

 curiae  em  ações  que  versam  sobre  o  tema  de  ensino  de  gênero  e  sexualidade  na  escola,  bem 

 como  vem  lançando  notas  públicas  contrárias  ao  ensino  de  gênero  e  sexualidade  nacionais 

 desde  o  ano  de  2015  .  A  ANAJURE  foi  aceita  como   amicus  curiae   no  Supremo  Tribunal 

 Federal  (STF)  para  ser  uma  das  entidades  a  cooperar  no  trâmite  da  Arguição  de 
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 Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  (ADPF)  de  número  466,  que  trata  sobre  a  teoria  de 

 gênero  nas  atividades  de  escolas  municipais  do  Município  de  Tubarão,  em  Santa  Catarina. 

 Nesse  sentido  de  julgamento,  além  da  ADPF  466,  a  ANAJURE  também  já  foi  aceita  em  mais 

 quatro  ADPFs:  462  (Blumenau,  SC),  460  (Cascavel/PR),  467  (Ipatinga/MG)  e  522 

 (Petrolina/PE). 80

 No tocante ao tema,  segue seu posicionamento: 

 A  tentativa  de  impor  aos  estudantes  –  crianças  e  adolescentes  –  novas  teorias  que 
 repercutem  nos  valores  morais  da  sociedade  brasileira  suscita  sérias  reflexões  sobre 
 sua  aplicabilidade  no  Sistema  Nacional  de  Educação.  Em  primeiro  lugar,  sobre  a 
 teoria  de  gênero  em  si,  pelo  seu  caráter  controverso  e  que  exige  uma  ampla  e 
 profunda  discussão  sobre  suas  premissas,  fundamentação  científica,  conclusões,  e 
 limites  de  aplicabilidade.  Ademais,  como  exporemos  ao  longo  desta  nota,  há  que  se 
 considerar  os  limites  entre  as  responsabilidades  de  família  e  escola  na  educação  das 
 crianças sobre temas morais e de valores religiosos. 
 Nobres  propósitos  de  combater  preconceitos  jamais  poderão  justificar  a  prática  de 
 abusos  contra  crianças  –  pessoas  em  desenvolvimento  e  com  fragilidade  psicológica, 
 que  demandam  proteção  integral  (art.  6º,  do  ECA  e  art.  227,  da  CF/88)  –  e  o 
 desrespeito  ao  direito  dos  pais  na  formação  moral  dos  filhos.[..]  Tratando-se  da 
 ingerência  do  Estado  no  papel  reservado  à  família  de  educar  moralmente  os  filhos, 
 não  se  percebe  uma  necessidade  social  premente,  pelo  contrário,  a  maior  parte  da 
 sociedade  brasileira  rejeita  a  ingerência  estatal  no  que  diz  respeito  ao  ensino  de 
 preceitos  que  envolvam  a  moral  e  religião  das  famílias,  e  a  ingerência  também  não 
 se  revela  uma  medida  proporcional  ao  fim  prosseguido,  visto  que  o  propósito  de 
 inserir  as  teorias  de  gênero  no  ensino  básico  é  o  de  promover  um  distanciamento  dos 
 pais em relação aos filhos. 

 Apresenta-se mais detalhes a respeito das demandas ajuizadas: 

 Identificação da 
 demanda 

 Requerente  Pedido 

 ADPF 457  PGR  Declarar  a 
 inconstitucionalidade  da  Lei 
 1516/2015,  do  Município  de 
 Novo  Gama/GO,  que  proíbe 
 a  divulgação  de  material  com 
 referência  à  ideologia  de 
 gênero  nas  escolas  do 
 município. 

 ADPF 460  PGR  Declarar  a 
 inconstitucionalidade  do  art. 
 2º,  parágrafo  único,  da  Lei 
 6.496/2015,  do  Município  de 
 Cascavel,  que  veda  a  adoção 

 80  ANAJURE.  Disponível  em: 
 anajure-e-admitida-como-amicus-curiae-pelo-stf-na-quinta-adpf-que-trata-da-ideologia-de-genero-na-educacao- 
 municipal-desta-feita-e-sobre-tubarao-sc/. Acesso em: 21 ago. 2021. 
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 de  políticas  de  ensino  que 
 tendam  a  aplicar  a  ideologia 
 de  gênero,  o  termo  “gênero” 
 ou “orientação sexual”. 

 ADPF 461  PGR  Declarar  a 
 inconstitucionalidade  do  art. 
 3º,  X,  parte  final,  da  Lei 
 3.468/2015,  do  Município  de 
 Paranaguá/PR,  que  veda  a 
 adoção  de  políticas  de  ensino 
 que  tendam  a  aplicar  a 
 ideologia  de  gênero,  o  termo 
 “gênero”  ou  “orientação 
 sexual”. 

 ADPF 462  PGR  Declarar  a 
 inconstitucionalidade  do  art. 
 10,  §  5º,  da  Lei 
 Complementar  994/2015,  do 
 Município  de  Blumenau,  que 
 veda  a  inclusão  ou 
 manutenção  das  expressões 
 “identidade  de  gênero”, 
 “ideologia  de  gênero”  e 
 “orientação  de  gênero”  em 
 qualquer  documento 
 complementar  ao  Plano 
 Municipal  de  Educação  e  nas 
 diretrizes curriculares. 

 ADPF 465  PGR  Declarar  a 
 inconstitucionalidade  do  art. 
 1º  da  Lei  2.243/2016,  do 
 Município  de  Palmas/TO, 
 que  veda  a  discussão  e  a 
 utilização  de  material 
 didático  e  paradidático  sobre 
 a  ideologia  ou  teoria  de 
 gênero. 

 ADPF 466  PGR  Declarar  a 
 inconstitucionalidade  do  art. 
 9º  da  Lei  4.2668/2015,  do 
 Município  de  Tubarão/SC, 
 que  impede  a  inserção  da 
 temática  de  ideologia  de 
 gênero na educação. 

 ADPF 467  PGR  Declarar  a 
 inconstitucionalidade  de 
 dispositivos  da  Lei 
 3.491/2015,  do  Município  de 
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 Ipatinga/MG,  que  excluem  da 
 política  municipal  de  ensino 
 qualquer  referência  à 
 diversidade  de  gênero  e 
 orientação sexual. 

 ADPF 522  PSOL  Declarar  a 
 inconstitucionalidade  das 
 Leis  n.  2.985/2017  e  n. 
 4.432/2017,  respectivamente 
 dos  Municípios  de 
 Petrolina/PE  e 
 Garanhuns/PE,  que  aprovam 
 o  plano  municipal  de 
 educação  e  vedam  política  de 
 ensino  com  informações 
 sobre gênero nos municípios. 

 ADPF 526  PcdoB  Declarar  a 
 inconstitucionalidade  do  §  5º, 
 do  art.  162,  da  Lei  Orgânica 
 do  Município  de  Foz  do 
 Iguaçu/PR,  que  veda  a 
 aplicação  da  ideologia  de 
 gênero  na  rede  municipal  de 
 ensino. 

 ADPF 600  Confederação  Nacional  dos 
 Trabalhadores  em  Educação  e 
 Associação  Nacional  dos 
 Juristas  pelos  Direitos 
 Humanos dos LGBTs. 

 Declarar  a 
 inconstitucionalidade  da 
 Emenda  n.  55/2018  à  Lei 
 Orgânica  do  Município  de 
 Londrina/PR,  que  veda  a 
 aplicação  da  ideologia  de 
 gênero  na  rede  municipal  de 
 ensino. 

 Uma  das  maiores  teóricas  dessa  linha  de  pensamento  sobre  a  defesa  da  teoria  ou 

 ideologia  de  gênero  é  Butler  (1990,  p  6.  ),  que  afirma:  “o  gênero  é  uma  construção  cultural; 

 por  isso  não  é  nem  resultado  causal  do  sexo,  nem  tão  aparentemente  fixo  como  o 

 sexo”. Portanto,  “homem”  e  “mulher”  seriam  apenas  papéis  sociais  flexíveis,  que  cada  um 

 representaria  como  e  quando  quisesse,  independentemente  do  que  a  biologia  determine  como 

 genética masculinas e femininas. 

 Em  sua  obra  intitulada  Educando  à  Direita,  Apple  (2003)  já  alertava  os  Estados 

 Unidos  sobre  a  grande  movimentação  de  conservadores  dentro  do  plano  educacional  deste 

 país,  não  somente  interessados  em  defender  sua  cultura  tradicional  judaico-cristã,  mas 
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 também  interessados  em  mercantilizar  a  educação  propondo  programas  educacionais  dentro 

 de  seus  moldes  conservadores  e,  à  direita,  o  autor  fala  sobre  uma  aliança  poderosa  entre  forças 

 da  direita  que,  mesmo  divergindo  em  alguns  aspectos,  se  unem  ao  propósito  de  mudar  o  senso 

 comum,  alterando  significados  no  mundo  social  e  educacional,  alterando  radicalmente  aquilo 

 que pensamos e como as principais instituições devem responder a alteração de identidade. 

 [...]  o  primeiro  grupo  é  o  que  eu  chamo  de  neoliberais.  Estão  profundamente 
 comprometidos  com  mercados  e  com  a  liberdade  enquanto“opção  individual”  O 
 segundo  grupo,  os  neoconservadores,  tem  a  visão  de  um  passado  edênico  e  quer  um 
 retorno  à  disciplina  e  ao  tradicional.O  terceiro  é  o  que  eu  chamo  de  populistas 
 autoritários  —  fundamentalistas  religiosos  e  evangélicos  conservadores  que  querem 
 um  retorno  a  (seu)  Deus  em  todas  as  nossas  instituições.  E,  por  fim,  os  desenhistas 
 de  mapas  e  especialistas  em  dizer  se  chegamos  ou  não  a  nosso  destino  são  membros 
 de  uma  fração  particular  da  nova  classe  média  de  gerentes  e  de  profissionais 
 qualificados (APPLE, 2003, p. 13). 

 Não  é  de  surpreender  que  em  épocas  de  insegurança  e  fragmentação  haja  um 
 aumento  concomitante  dos  anseios  por  estabilidade  social  e  cultural  e  uma  ênfase 
 maior.na  autoridade  das  instituições  básicas.  Contra  os  temores  “de  uma  decadência 
 moral  e  social  e  da  desintegração  cultural,  há  uma  sensação  da  necessidade  de 
 regressar,  é  comum  construir  do  patriotismo,  o  s  valores  da  manutenção  da  ordem 
 cultural.  Os  bárbaros  estão  às  portas  das  cidades.  E  se  não  restaurarmos 
 “nosso”saber,  “nossos”  valores  e  “nossas”  tradições,  recolocando-os  no  lugar  central 
 que  ocuparam  um  dia,  a  civilização  vai  desaparecer.  Não  seria  de  admirar  que  aqui 
 também  as  escolas  e  os  currículos,  o  ensino  e  as  provas  que  existem  ou  que  não 
 existem ali se tornem os principais alvos dos ataque (APPLE, 2003, p. 27). 

 Retornado  a  introdução  deste  trabalho,  retomo  ao  meu  despertar  para  o  tema  de 

 minha  dissertação,  que  foi  a  observação  dos  movimentos  evangélicos  considerados 

 conservadores  junto  à  política  nacional,  formando  uma  rede  de  interações  que  pareciam 

 espalhar  no  meio  social  uma  nuvem  de  medo  e  insegurança  no  futuro  da  humanidade,  um 

 discurso  pautado  muitas  vezes  na  perda,  “estamos  perdendo  valores  morais”,  “perdendo 

 valores  da  família”,  uma  retórica  da  perda  Vital  da  Cunha  (2020),  a  intolerância  e  o  ataque  à 

 minorias,  principalmente  LGBTS  e  feministas,  “ditadura  gay”,  “kit  gay”,  “ditadura  feminazi”, 

 bem  como  o  ataque  a  pessoas  de  orientação  política  à  esquerda  como  causadores  da 

 degradação  familiar,  violadores  da  moral  e  do  bons  costumes  e  aliciadores  e  pedófilos,  entre 

 outras coisas, bem como o ataque a outras religiões são o retrato da atual direita conservadora. 

 Existe  uma  preocupação  com  o  que  é  o  “saber  oficial”,  ou  seja,  com  o  que  pode  ou 

 não  ser  aprendido  dentro  das  escolas  de  acordo  com  um  parâmetro  de  cosmovisão  cristão 

 conservador  e  até  certo  ponto  negacionista  da  ciência,  relembre-se  o  recente  caso  da 
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 nomeação  da  professora  Sandra  Ramos  (criacionista/  escola  sem  partido)  para  área  de 

 coordenação  de  materiais  didáticos  do  MEC  ,  bem  como  o  caso  do  presidente  da  Capes, 81

 Benedito  Guimarães  Aguiar  Neto,  ex-reitor  da  Universidade  Presbiteriana  Mackenzie  e 

 criacionista,  que  disse,  num  evento:  “Queremos  colocar  um  contraponto  à  Teoria  da 

 Evolução”  Uziel  Santana  foi  professor  na  Universidade  Mackenzie,  a  mesma  que  serve  de 82

 base  para  cursos  da  ANAJURE,  e  que  também  produz  métodos  livros  didáticos  voltados  para 

 escolas de ensino fundamental e médio confessionais. 

 Seguindo  os  Estados  Unidos,  onde  os  processos  de  privatização  da  educação  básica 

 tiveram  início  no  governo  Clinton  e  foram  aprofundados  na  gestão  de  Barack  Obama,  a 

 mercantilização  e  privatização  da  escola  pública  já  é  debatida  em  muitos  estados  e  municípios 

 do  Brasil  após  as  novas  diretrizes  do  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação 

 Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da  Educação  (Fundeb)  .  A  regulamentação 83

 autorizou  o  repasse  de  vagas  do  ensino  fundamental  e  médio  para  serem  ofertadas  mediante  a 

 iniciativa privada sem fins de lucrativos, as famosas Organizações Sociais - O.S. 

 O  projeto  de  gestão  compartilhada entre  os setores  público  e  privado  e  tem  como 

 inspiração  o  modelo  norte-americano  de   charter  schools  ,  um  modelo  de  educação  voltado 84

 para  a  mercantilização  da  educação  criado  pela  nova  direita.  Esse  modelo  de  ensino  consiste 

 basicamente em escolas públicas, administradas por empresas privadas. 

 O  que  nos  remete  à  reflexão  que,  para  além  da  mobilização  de  argumentos  que 

 remetem  ao  campo  ideológico  e  religioso,  a  atuação  de  instituições  de  ensino  confessionais 

 apoiadoras  da  ANAJURE,  pode  se  dar  por  questões  de  interesses  econômicos  também.  A 

 produção  de  materiais  didáticos  para  ensino  fundamental  e  médio  de  escolas  confessionais,  tal 

 84  “Charter  schools  are  independently-operated  public  schools  that  have  the  freedom  to  design  classrooms  that 
 meet  their  students’  needs.  All  charter  schools  operate  under  a  contract  with  a  charter  school  authorizer  –  usually 
 a  nonprofit  organization,  government  agency,  or  university  .  NATIONAL  ALLIANCE  FOR  PUBLIC  CHARTER 
 SCHOOLS  Disponível  em:https://www.publiccharters.org/about-charter-schools/what-charter-school.  Acesso  em 
 12 out 2021. 

 83  O  Fundeb  foi  instituído  como  instrumento  permanente  de  financiamento  da  educação  pública  por  meio  da 
 Emenda  Constitucional  n.°  108,  de  27  de  agosto  de  2020,  e  encontra-se  regulamentado  pela  Lei  n.º  14.113,  de  25 
 de  dezembro  de  2020.  Disponível  em: 
 https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/financiamento/fundeb  .  Acesso  em:  01  out 
 2021. 

 82  JORNAL  O  GLOBO.  Disponível  em: 
 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/01/28/novo-presidente-da-capes-gera-polemica-ao-defender-cr 
 iacionismo.ghtml. Publicada em: 28 jan. 2020. Acesso em: 25 ago. 2021. 

 81  REVISTA  ISTO  É.  Disponível  em: 
 https://www.istoedinheiro.com.br/mec-nomeia-professora-ligada-ao-escola-sem-partido-para-area-de-livros-dida 
 ticos/. Publicada em: 21 mar. 2021. Acesso em: 25 ago. 2021. 
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 material  didático,  apesar  de  não  acompanhado  pela  bibliografia  no  âmbito  das  ciências 

 sociais,  pode  vir  a  ser  adotado  também  por  escolas  públicas  confessionais  desde  que 

 autorizado pelo MEC. 

 Concluo  recapitulando  que  o  principal  argumento  da  ANAJURE  para  pautar  sua 

 defesa  no  campo  da  educação  é  que,  para  assegurar  a  liberdade  religiosa,  deve-se  ter  liberdade 

 de  expressão  e  de  escolha.  Contudo,  lendo  o  conteúdo  de  suas  declarações,  a  Associação  que, 

 obviamente,  tem  um  discurso  conservador  e  moralizante,  parece,  mesmo  que  não  diretamente, 

 atuar  conjuntamente  com  outros  atores  no  campo  da  defesa  de  uma  educação  e  cultura 

 conservadora,  uma  filosofia  social  que  defende  a  manutenção  das  instituições  sociais 

 tradicionais no contexto da cultura e da civilização. 

 Ocorre  que,  como  qualquer  outra  liberdade,  a  liberdade  religiosa  tem  limites.  Seu 

 exercício  não  pode  implicar  incitação  à  intolerância  ou  ao  crime  de  racismo  e  homofobia,  ou  à 

 misoginia  e,  principalmente,  à  crença  de  que  o  outro  é  inferior  por  ser  diverso,  o  exercício  das 

 liberdades;  tampouco  está  em  tentar,  politicamente  ou  judicialmente,  minar  o  pleito  de  mais 

 direitos  feito  pelas  minorias.  O  argumento  de  censura  que  a  Anajure  usa  para  defesa  do  ER 

 confessional,  é  o  mesmo  argumento  que  usa  em  sentido  contrário  para  defender  que  o 

 discurso  dentro  de  sala  de  aula  deve  ser  neutro,  e  que  ensino  de  gênero  também  não  deve  ser 

 ministrado às crianças. 

 Não  se  pode  afirmar  até  a  conclusão  deste  trabalho,  que  exista  interesse  mercantil  de 

 instituições  de  ensino  confessional  que  apoiam  a  ANAJURE  em  comercializar  material 

 didático  confessional  para  o  MEC,  para  escolas  públicas  que  adotem  o  modo  de  E.R 

 confessional,  contudo,  paira  o  questionamento  do  interesse  destas  em  atuar  junto  à  ANAJURE 

 na  defesa  do  E.R  confessional  e  no  julgamento  da  ADI  4439/2010.  E  o  tema  não  se  esgota 

 frente  a  possibilidade  de  que  empresas  privadas  possam  administrar  escolas  públicas,  tais 

 empresas podem se habilitar como administradoras. 

 Quanto  à  atuação  do  Movimento  Escola  sem  partido  e  ANAJURE,  estes  são  atores 

 que  se  cruzam  dentro  do  mesmo  campo  de  defesa  de  valores  moralizantes  conservadores  e  de 

 combate  ao  que  chamam  de  “doutrinação  de  esquerda".  Não  há  relatos  de  que  atuem 

 conjuntamente sobre o tema. 



 103 

 4. Considerações Finais 

 A  proposta  desta  dissertação  foi  analisar  a  atuação  da  ANAJURE  -  Associação 

 Nacional  de  Juristas  Evangélicos  sobre  a  questão  do  Ensino  Religioso  confessional  em 

 escolas  públicas  no  Brasil,  especialmente  na  controvérsia  em  torno  do  ensino  religioso 

 confessional  surgido  com  o  julgamento  da  ADI  4439/2010.  Seguiram  o  bojo  deste  trabalho 

 uma  breve  descrição  sobre  a  formação,  composição,  atuação  da  ANAJURE,  sua  atuação  na 

 defesa  do  ensino  religioso  no  Brasil  junto  ao  STF,  o  discurso  produzido  por  esta  na  defesa  de 

 temas  pertinentes  ao  ensino  religioso  e  também  sua  ampla  atuação  em  temas  que  chamamos 

 moralizantes,  bem  como  as  interseções  que  a  Associação  tem  com  outros  atores  no  campo 

 político, judiciário e executivo nacional. 

 Quando  este  trabalho  foi  iniciado,  o  questionamento  deste  se  dava  pela  curiosidade 

 do  debate  da  religião  no  espaço  público,  e  a  perplexidade  ante  a  crescente  visibilidade  de  um 

 discurso  conservador,  intolerante,  racista,  classista  e  excludente  entre  personalidades 

 evangélicas  que  atuam  no  cenário  religioso  e  político  no  Brasil  (Almeida,  2019).  Tal  discurso 

 inflamado,  vinha  de  líderes  religiosos  e  políticos  evangélicos,  conservadores  e  que  acusavam 

 partidos  de  esquerda  de  quererem  normalizar  a  pedofilia;  transformar  todas  as  crianças 

 brasileiras  estudantes  de  escola  pública  em  gays  por  meio  do  “kit  gay”;  dentre  tantas  outras 

 alucinações  (ou  maldades),  se  tornaram  realidade  para  uma  parcela  da  população  alienada  e 

 cegamente crente em seus líderes espirituais (Vital da Cunha, 2020). 

 A  aderência  de  parte  da  população,  principalmente  cristãos,  a  esse  discurso  que 

 culpava  a  comunidade  LGBTQIA  +,  estudantes,  professores  e  pessoas  da  esquerda  política  de 

 quererem  acabar  com  a  moral,  bons  costumes,  com  a  família  tradicional  brasileira  e  a 

 crescente  sensação  que  caminhávamos  para  um  colapso  na  democracia  e  que  existia  uma 

 ameaça  laicismo  de  Estado,  vide  algumas  afirmações  do  então  candidato  à  República  Jair 

 Bolsonaro:  “deus  acima  de  tudo.  Não  tem  essa  historinha  de  Estado  laico  não.  O  Estado  é 

 cristão  e  a  minoria  que  for  contra,  que  se  mude.  As  minorias  têm  que  se  curvar  para  as 

 maiorias”. 

 As  performances  desses  atores  acima  citados,  contribuíram  para  a  ascensão  de  Jair 

 Bolsonaro  à  presidência  e  também  de  outros  políticos  alinhados  a  essas  ideias,  não,  claro,  sem 
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 a  ajuda  e  aderência  de  setores  econômicos  liberais,  neoliberais  e  conservadores  (Vital  da 

 Cunha, 2018). 

 Nesse  sentido,  minha  atenção  acabou  recaindo  sobre  a  ANAJURE,  uma  associação 

 de  juristas  evangélicos  que  já  era  objeto  de  estudos  de  minha  orientadora,  e  dentre  as  muitas 

 pautas  que  a  Associação  defendia,  me  chamou  atenção  a  defesa  do  ensino  religioso 

 confessional. 

 Quando  iniciei  minha  pesquisa  sobre  E.R,  eu  tinha  alguns  questionamentos:  Por  que, 

 sendo  o  Brasil  um  país  laico,  permitiu  o  ensino  confessional  em  escolas  públicas?  A  defesa  do 

 E.R  era  puramente  ideológica  conservadora  e  religiosa?  Num  segundo  momento  da  pesquisa, 

 precisei  entender  o  porquê  de  ainda  existir  ensino  religioso  em  colégios  públicos  no  Brasil  e 

 pude  entender  que  se  tratava  de  algo  estrutural  cultural  e  histórico  que  ocorria  desde  o  tempo 

 da  colônia,  que  a  CRFB  de  1988  permitia  o  ensino  religioso  de  forma  facultativa  como  forma 

 de  garantir  o  direito  à  liberdade  de  crença,  as  diretrizes  educacionais  do  país  -  LDB,  também 

 previa  o  ensino  religioso  de  forma  facultativa,  mas  que  ambas  legislações  não  resolviam  de 

 que  forma  o  ER  seria  implementado  dentro  das  escolas,  abrindo  margem  para  interpretações 

 diversas e divergências sobre o tema. 

 A  princípio,  debrucei-me  em  entender  como  a  ANAJURE  havia  surgido,  como 

 funcionava,  quais  eram  as  frentes  de  trabalho  em  que  atuavam  e  quais  seus  objetivos.  Pude 

 perceber  que  tais  juristas  que  a  fundaram,  não  se  juntaram  ao  acaso,  pois  tratavam-se  de 

 advogados,  professores,  assessores  políticos  e  funcionários  públicos,  que  já  atuavam  junto  ao 

 cenário  político  ou  muito  próximo  da  Bancada  Evangélica  nacional,  logo,  a  fundação  de  uma 

 associação  de  juristas  que  pudessem  defender  pautas  de  interesse  da  Bancada  Evangélica 

 junto  ao  poder  judiciário  seria  providencial,  uma  vez  que,  nem  sempre  essas  pautas 

 defendidas  pela  Frente  Parlamentar  Evangélica  são  aprovadas  em  votação  dentro  do 

 Congresso Nacional, principalmente pautas moralizantes. 

 Na  via  judicial  a  ANAJURE  passou  a  atuar  junto  ao  STF,  primeiro  como  amicus 

 curiae,  depois  passa  a  atuar  como  parte,  em  ações  que  em  sua  maioria  versam  sobre  temas 

 ligados  à  pauta  religiosa,  conservadora  e  moralizante,  tendo  grande  entrada  no  cenário 

 político e jurídico após a eleição de Jair Bolsonaro à presidência em 2018. 

 O  segundo  capítulo  deste  trabalho  foi  dedicado  a  detalhar  como  se  deu  o  julgamento 

 da  ADI  4439/2010,  quando  o  STF  julgou  que  poderia  haver  ensino  religioso  confessional  nas 

 escolas  públicas,  desde  que  ministrado  de  forma  facultativa.  Segundo  os  ministros  que 
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 votaram  em  desfavor  do  pedido  da  PGR,  não  é  possível  que  o  Estado  defina  o  que  será 

 ensinado  dentro  da  escola  sobre  ensino  religioso,  pois  além  do  Estado  não  pode  favorecer  ou 

 adotar  nenhuma  religião,  o  ensino  é  facultativo  para  que  possa  ser  neutro,  para  que  o  aluno 

 que  está  em  formação  de  caráter  compreenda  melhor  os  dogmas  da  religião  que  interessa 

 tanto  a  ele  como  seus  pais,  partindo  do  pressuposto  que,  de  qualquer  forma,  as  crianças 

 acabam  por  não  exercer  escolha  religiosa,  visto  que  acabam  frequentando  a  religião  que  os 

 pais lhe impõem. 

 A  decisão  pareceu  um  contra  senso,  visto  que  a  grade  curricular  e  os  conteúdos 

 ministrados  em  sala  de  aula  passam  pelo  crivo  do  MEC,  bem  como  os  materiais  didáticos  que 

 são  usados  dentro  das  escolas  públicas,  são  também  adquiridos  e  escolhidos  pelo  MEC.  Como 

 seria  então  esse  não  controle  do  conteúdo  ministrado  dentro  de  salas  de  aula  públicas  que  são 

 responsabilidade do Estado? O julgamento acabou por não resolver o embate. 

 Ficou  claro  que  a  ADI  não  estava  debatendo  o  ensino  sobre  religião  de  forma 

 genérica  nas  suas  vertentes  históricas,  social  e  filosófica,  pois  este  ficaria  ao  encargo  de  aulas 

 de  filosofia  e  história,  o  que  se  julgava  era  o  direito  do  aluno  exercer  seu  direito  de  culto  e 

 liberdade  religiosa  dentro  do  espaço  público  escolar,  partindo  do  pressuposto  que,  uma  vez 

 que  o  aluno  já  pertence  a  determinada  religião,  este  poderia  se  matricular  em  aula  específica  e 

 aprender mais sobre os dogmas da mesma. 

 O  STF  decidiu  por  votação  que  não  é  incompatível  com  o  estado  laico,  nem  enseja 

 violência  estrutural,  o  ensino  religioso  confessional  em  instituições  de  ensino  públicas,  sendo 

 essa  modalidade  de  ensino  a  que:  a)  prestigia  a  liberdade  religiosa  individual;  b)  assegura  o 

 direito  à  assistência  religiosa  previsto  no  art.  210,  §1º,  da  CF;  c)  corresponde  à  melhor 

 interpretação  histórica,  gramatical,  sistemática  e  teleológica  do  referido  dispositivo;  e  d) 

 corresponde  à  interpretação  constitucional  dos  arts.  33,  caput  e  §§1º  e  2º  da  Lei  n.º  9.394/96,  e 

 art.  11,  §1º,  do  “Acordo  entre  a  República  Federativa  do  Brasil  e  a  Santa  Sé  relativo  ao 

 Estatuto  Jurídico  da  Igreja  Católica  no  Brasil”.Dessa  forma,  assim  como  é  assegurado  o 

 pluralismo  partidário  pela  liberdade  de  consciência,  a  liberdade  religiosa  tem  a  mesma 

 finalidade de assegurar o direito à diversidade religiosa. 

 Este  discurso  de  que  o  aluno  poderá  exercer  sua  liberdade  religiosa  dentro  do  espaço 

 escolar  também  vem  repleto  de  controvérsias,  pois  o  ambiente  escolar  é  plural  e  não  haveria 

 como  abarcar  o  ensino,  ou  o  culto  de  todas  as  religiões  dentro  da  escola,  e  por  óbvio  o  ensino 
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 de  religioso  de  forma  confessional,  mesmo  que  não  obrigatório,  pode  levar  à  vários  problemas 

 relacionados à intolerância religiosa como já apontado neste trabalho. 

 Por  certo  o  Estado  não  vai  albergar  uma  religião  que  “ofenda”  a  saúde,  a  segurança,  a 

 ordem  pública  e  o  sossego  público,  ou  que  ofenda  outros  direitos  assegurados  aos  indivíduos 

 na  escola,  no  trabalho,  o  direito  à  liberdade  religiosa  tem  limites,  um  exemplo  disso  é  a 

 permissão  por  parte  do  Estado  que,  mesmo  contra  vontade  da  família  e  do  indivíduo,  hospitais 

 possam  realizar  transfusão  de  sangue  em  membros  da  Igreja  Testemunha  de  Jeová.  O  direito  à 

 vida é maior que o direito religioso. 

 Também  não  se  pode  usar  o  Estado  para  prejudicar  alguém  que  pratica  determinada 

 religião,  um  exemplo  são  os  adventistas  que  guardam  o  sábado,  e  podem  fazer  provas  de 

 concursos  públicos  como  o  Enem  em  dias  especiais.  Também  não  se  pode  infringir  o  direito 

 de terceiros a seu culto e fé, que é o caso de religiões que praticam sacrifício de animais. 

 Contudo,  no  caso  do  ensino  religioso  confessional  em  escolas  públicas,  é  necessário 

 se  observar  que  o  Estado  neste  caso  tem  obrigação  de  controlar  conteúdos  ministrados  dentro 

 das  salas  de  aula,  bem  como  precisa  pagar  seus  professores  e  funcionários,  e  ao  mesmo  tempo 

 não pode patrocinar nem favorecer nenhuma religião, por vedação constitucional. 

 No  terceiro  e  último  capítulo,  dediquei-me  a  analisar  a  construção  do  discurso 

 conservador  da  ANAJURE,  suas  opiniões  e  posicionamentos,  principalmente  em  seu 

 argumento  de  defesa  da  liberdade  religiosa  para  atuar  dentro  do  STF,  não  somente  na  defesa 

 do  ensino  religioso,  mas  também  em  ações  sobre  ensino  de  sexualidade  e  gênero  na  escola. 

 Apresentei  outros  atores  que  acabam  por  atravessar  a  ANAJURE,  por  possuírem  como  pauta 

 a defesa dos mesmos temas. 

 Para  além  do  julgamento  de  ADI  4439/2010,  o  discurso  dominante  presente  dentro 

 do  âmbito  escolar  pertence  a  grupos  sociais  diversos  e  plurais,  sendo  necessária  a  manutenção 

 dessa pluralidade para que se construa uma escola que abarque a todos. 

 Logo,  a  importância  de  apontar  que  existe  uma  disputa  no  campo  da  educação  para 

 além  da  defesa  do  ensino  religioso  confessional,  que  é  abraçado  por  setores  políticos 

 conservadores  e  religiosos,  na  defesa  da  manutenção  de  um  modelo  de  sociedade  pautada  no 

 patriarcado,  mono  religiosa  e  economicamente  liberal.  Por  isso  é  relevante  destacar  que  a 

 entrada  dos  evangélicos  conservadores  na  construção  da  pauta  de  educação  no  país,  tem 

 relação  com  a  construção  do  pensamento  crítico  dentro  da  escola;  uma  vez  que  desejam 

 determinar  os  saberes,  o  que  poderá  ou  não  ser  ensinado  dentro  de  sala  de  aula,  e  de  que 
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 forma,  estão  limitando  e  determinando  o  que  deve-se  ou  não  aprender,  e  o  que  deve-se  ou  não 

 ensinar. 

 O  desejo  destes  é  limitar  ou  censurar  a  reflexão  sobre  temas  que  eles  consideram, 

 segundo  sua  cosmovisão  cristã,  ameaçadoras  da  estrutura  já  existente  de  sociedade,  da  família 

 heteronormativa,  das  pessoas  de  bem,  mantendo  estruturas  sociais  aos  seus  moldes,  não 

 permitindo  a  contestação  ou  o  questionamento,  para  manutenção  de  uma  maioria  religiosa, 

 bem  como  combatendo  a  pluralidade  de  liberdade  sexual,  de  gênero  e  de  emancipação  e 

 decisão sobre seus corpos, principalmente de mulheres. 

 A  instituição  escolar,  quando  não  reduzida  a  instrumento  dominante,  torna-  se  uma 

 instituição  capaz  de  modificar  e  movimentar  toda  estrutura  social.  Contudo,  quando  não 

 promove  a  possibilidade  de  desenvolvimento  humano  de  forma  reflexiva  e  crítica,  atua  apenas 

 como  reprodutora  do  pensamento  dominante,  mantendo  a  alienação,  e  mantendo  estruturas  de 

 desigualdades  sociais,  não  promove  a  produção  consciência  social,  consciência  de  classe,  e 

 não  promove  a  compreensão  da  vida  de  forma  material  e  filosófica,  tornando-se  apenas  um 

 local  para  preparação  do  indivíduo  para  o  mercado  de  trabalho,  mas  que  não  possui  a 

 capacidade de reflexão e de crítica social. 

 Seja  qual  for  a  perspectiva  sobre  o  E.R,  não  se  pode  negar  que  a  religião  é  produto 

 social  e  integra  a  sociedade  de  forma  individual  ou  coletiva,  e,  até  hoje,  a  ciência,  ou  qualquer 

 outro  poder  não  foi  capaz  de  suprir  ou  acabar  com  o  lugar  da  religião  na  vida  humana, 

 tampouco  retirar  a  força  do  discurso  que  a  religião  exerce  sobre  os  humanos,  apesar  desse 

 discurso ser a todo tempo contestado. 

 Entretanto,  o  Estado  brasileiro  é  laico,  não  assume  de  forma  direta  uma  posição  de 

 promoção  ou  subvenção  de  determinada  crença  religiosa,  a  laicidade  estatal  também  não 

 relega  a  religião  somente  à  esfera  privada,  permitindo  a  sua  expressão  comunitária,  bem  como 

 reconhecendo  a  dimensão  pública  das  diferentes  visões  religiosas,  e  garantindo  o  direito  a 

 pluralidade  de  crença  ou  não  crença.  Tal  concepção  de  estado  laico  é  a  que  se  coaduna 

 efetivamente  com  o  direito  à  liberdade  religiosa,  bem  assim  com  as  diversas  disposições 

 constitucionais sobre o tema da religião. 

 O  questionamento  que  este  trabalho  não  esgota  é  que  o  E.R  confessional  parte  de 

 uma  visão  particular  de  verdade  religiosa  e  não  de  uma  perspectiva  múltipla  de  estudo  da 

 religião.  Todavia,  não  se  pode  assegurar  que  haverá  dentro  do  espaço  escolar  o  respeito  a 

 pluralidade  de  crenças,  outros  credos  e  o  respeito  a  facultabilidade  de  participar  não  dessas 
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 classes.  Não  se  pode  afirmar  que  não  haverá  proselitismo,  logo  existe  um  grande  abismo  entre 

 a  lei  escrita  e  a  realidade  dentro  da  escola,  o  dia  a  dia  escolar,  onde  o  que  se  vê  é  a  tentativa  de 

 catequese  ou  a  intolerância  crescente,  bem  como  o  racismo  religioso.  Portanto,  a  questão  do 

 E.R confessional ainda irá ocasionar muitos debates, em diferentes esferas sobre este tema. 
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