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PODER E A ESFERA PÚBLICA NO ESTADO MODERNO BRASILEIRO, 
SEGUNDO JURGUEM HABERMAS: LEGISLAÇÃO 

E A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

Washington Maciel da Silva1 

RESUMO: O presente artigo é uma refl exão sobre o conceito de poder e a es-
fera pública, para compreender a construção da teoria política, defendida pelos 
estados nacionais de direitos democráticos, com a problemática do pluralismo, 
principalmente o religioso. Mantendo a relevância no estado nacional Brasileiro, 
que por mais que haja uma trajetória histórica plural, revelam casos tipologica-
mente, intolerantes e discriminadores. A questão é como as teorias de Juguem 
Habermas são esclarecedoras para entender a continuidade da intolerância, e 
quais desafi os, que os estados de direito, enfrentam para construir a sociedade 
civil democrática, a respeito ao direito de liberdade de religião. As fundamen-
tações são elaboradas na refl exão de Jurguem Habermas, em diversas obras. 
Limitou-se nas perspectivas do autor, para utilizá-lo no estudo de caso brasilei-
ro. Também com argumentações da constituição brasileira, focando nos artigos 
1 e 20 da  Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 e  a lei complementar, Lei nº 
9.459, de 13  Maio de 1997. Vale salientar, que é proposto um estudo do tema, 
nas obras, não em sua totalidade, mas uma prévia. Os resultados encontrados 
são pelo viés normativista habermasiano. O pluralismo religioso e a máquina 
normativa articulam com as ferramentas do poder, que são expostas pelo agir 
comunicativo. A crescente difi culdade do estado de direito em conceber, o direito 
à liberdade de religião, sem cometer injustiças, devido ao ethos da maioria na-
cional. No caso Brasil isso se revela com mais obstáculos, devido às caraterísti-
cas nacionais da população etnicamente heterogênea. Sincretizada pela cultura 
imposta, pelo etnocentrismo no continente latino americano. Há Ressignifi cação 
se realiza em diversas formas regionalizadas, com particularidades. Usos da 
teoria Habermasiana no continente plural se revela um desafi o complexo, mas 
relevante ao se posicionar.
Palavras- Chaves: Poder, Esfera Pública, Estado, Pluralismo e Liberdade.

POWER AND PUBLIC SPHERE IN MODERN BRAZILIAN STATE, JURGUEM 
SECOND HABERMAS: LAW AND RELIGIOUS INTOLERANCE

ABSTRACT: This article is a refl ection on the concept of power and the public 
sphere, to understand the construction of political theory, supported by national 
states of democratic rights, the issue of pluralism, especially religious. Maintai-
ning relevance in the Brazilian national state, that while there is a plural historical 
trajectory reveal typologically cases, intolerant and discriminatory. The question 
is how the theories of Habermas Juguem are enlightening to understand the 
continuity of intolerance, and what challenges that the states of law, face to build 
a democratic civil society, to respect the right to freedom of religion. The founda-
tions are prepared in refl ection Jurguem Habermas, in several works. Merely the 
author’s perspective, to use it in the Brazilian case study. Also with arguments of 
the Brazilian constitution, focusing on Articles 1 and 20 of Law No. 7,716, of Janu-
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ary 5, 1989 and the supplementary law, Law No. 9459 of 13 May 1997. It is worth 
noting, that proposes a study of the subject, in the works, not at all, but a preview. 
The results are at Habermas’ normative bias. Religious pluralism and regulatory 
machine linked with the power of the tools that are exposed by communicative 
action. The increasing diffi  culty of the rule of law in design, the right to freedom 
of religion, without committing injustices due to the ethos of the national majority. 
If Brazil does this reveals more obstacles due to national characteristics of ethni-
cally heterogeneous population. Syncretic imposed by culture, by ethnocentrism 
in the Latin American continent. There Reframing takes place in various forms 
regionalized, with particularities. Uses of Habermasian theory plural continent 
reveals a complex challenge, but relevant when positioning.
Words- keys: Power, Public Sphere, State, Pluralism and Freedom.

INTRODUÇÃO

 Há discussão a seguir está construída sistemáticamente, ao trabalhar os 
temas relacionados ao poder, esfera pública, tolerância e intolerância religiosa. A 
perspectiva utilizada se baseia na escrita de Juguem Habermas, um fi lósofo ale-
mão, que possui representatividade na teoria política e direito moderno. Os te-
mas relacionados aos espaços públicos são comentados por Habermas em boa 
parte das obras. A escrita de Habermas é peculiar, contém um diálogo fi losófi co 
hermenêutico bem caraterísticos, uma fi losofi a engendrada nas questões políti-
cas, com construção textual densa e exigente. Deve ressaltar que esse desem-
penho é um ponto positivo, devido à qualidade da teoria e abrangência. Esse 
ensaio contribui com uma refl exão conceitual e estudo caso. É preciso observar 
a necessidade de um aprofundamento posterior, sendo possível um estudo mais 
hermenêutico e intenso do tema. É explanado pelo do pesquisador, a meta de 
compreender, os conceitos primordiais na teoria Habermasiana, e realizar usos 
na sociedade brasileira. 
 Na organização textual, foi realizada leituras de algumas obras do autor, 
vale comentar algumas dessas; o naturalismo e a religião é a temática abordada 
pelo professor da PUCRS, Oliveira (2009), que deixa claro a questão da religião, 
e as perspectivas da fenomenologia e hermenêutica da fi losofi a da religião de 
Habermas. Essa abordagem se atenta, para temas necessários, muitos desses 
temas são emergentes como: democracia, democratização, globalização e juri-
difi cação. Os pontos esses, que a sociedade moderna, necessita contribuições 
científi cas.
 Em seguida o uso do conceito de poder, é considerado no debate, como 
questão diretiva de Habermas (2000), relaciona o uso do poder na teoria es-
truturalista de Michel Foucault, e as relações com a espisteme, ao afi rmar que 
essa teoria foi superada pela metafísica de Heidegger. O poder é analisado em 
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autores como; Max Weber e H. Arendt, que divergem no conceito de poder. O 
atraente é a relação que se pode fazer com a teoria Weberiana na construção 
da máquina burocrática, já com a refl exão fi losófi ca de H. Arendt, ao discernir o 
poder, e as fragilidades desse exercício, pelo estado ou indivíduo (HABERMAS, 
1997a).
 O poder na esfera pública se mantém como eixo central, quais são os 
mecanismos do poder, que são usados nas ações estratégicas do agir comuni-
cativo. O processo de manutenção do estado normativo, que se regenera pela 
legitimidade social, fortemente induzida pela infl uência na comunicabilidade. A 
própria legitimidade o estado moderno, dependem da capacidade do reconheci-
mento público, de conseguir garantir o direito ao cidadão (HABERMAS, 1997b). 
Mediante esse debate a tolerância no estado de direito, volta a ser discutida na 
esfera púbica, como o estado de direito, estabelece o direito a liberdade de reli-
gião, sem a tolerância negativa, que gere a rejeição do outro. A sociedade plural 
intensifi ca, devido às instâncias das desigualdades, não apenas religiosas mais 
socioeconômicas (HABERMAS, 2007).
 O estado brasileiro é colocado na discussão, com estudo de casos, me-
lhor dizendo três casos relevantes que foram dimensionados na mídia geral, tido 
como fonte de pesquisa. O estado brasileiro, como estado normativo é composto 
regras constitucionais, que possui reações nas necessidades jurídicas. Será que 
a normas constitucionais brasileiras, são capazes de reprimir a tolerância negati-
va do outro, um direito a diferença.  O estudo dos artigos 1 e 20 da  Lei nº 7.716, 
de 5 de janeiro de 1989 e  a lei complementar, Lei nº 9.459, de 13  Maio de 1997. 
São sufi cientemente preciso para garantir o direito à liberdade de religião? A 
esfera pública apresentada condiciona a liberdade civil, de maneira conveniente 
para o pluralismo.
 Portanto essas e outras afi rmações são construídas nessa escrita aca-
dêmica.  Construções breves em meio à imensidão dos detalhes, que obras 
Habersianas podem fornecer ao leitor. Com entender a fi losofi a da teoria política 
e comunicação ao molde europeu, “alemão”, para o contexto plural latino ameri-
cano, pós-colonial. Convido a você leitor a participar dessa refl exão sistemática 
e densa, com a hermenêutica das obras de Habermas.

Naturalismo e religião 

 Há altercação é uma proposta de investigação do uso do conceito de po-
der e violência em Jurguem Habermas. Pode-se compreender a concepção do 
naturalismo, religião e universalismo, essa temática é necessária para envolver 
em primeiro momento ética habermasiana e o mundo da vida. A investigação di-
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retivamente é composta por argumentação de Oliveira (2009), sendo o autor de 
referência, para essa defi nição, é professor da PURS, na área da epistemologia 
social. Para abranger a fi losofi a da religião, pelo viés do perspectivismo pragmá-
tico Habermasiano. Na abordagem é preciso levar em consideração a concepção 
materialista da cultura ou ideologia, os escritores com destaque nessa investida 
são Marcuse, Horkhiemer e Adorno, com a teoria crítica, para forma discursiva 
do fenômeno religioso. A abordagem mostra a capacidade de perceber, pelas 
discussões teóricas as correlações sistêmicas das instâncias culturais, sociais e 
políticas do mundo da vida (OLIVEIRA, 2009). 
 O Interessante ressaltar é o cuidado que Habermas tem, quando não re-
duz a teoria, pelo viés ateísta e reducionista, pois esses retiram a discussão do 
fenômeno religioso do espaço público. Uma questão que para Habermas não 
deve ser esquecida, é o questionamento de John Raws, com a teoria do pluralis-
mo político, que propõem a privatização da religião, nada interferiria com razão 
pública. Então há toda uma necessidade de rever a discussão do que seria espa-
ço público, razão pública ou até publicidade, com proeminência de autores que 
engendram novas propostas com a razão instrumental, a alteridade e a norma-
tividade. Esses são Derrida, Horkeimer e Honneth. A sociedade moderna revela 
novos pontos a serem trabalhados, como na maioria das discussões, os temas 
relacionados à modernização e secularização (OLIVEIRA, 2009).
 Na proposta apresentada por Oliveira (2009), é lançada a defesa da dialé-
tica da secularização ou reconhecimento, defi nida pelo sucessor Axel Honneth, 
que afi rma  compreender a discussão por uma abordagem linguística e histórica 
com o divergente nível e movimentação social. Temas que são pragmáticos como 
juridifi cação, democratização e globalização, entre essas categorias podem ser 
vistas formas normativas societárias, que são deliberadas pelo estado pluralista 
democrático. Nas discussões por correlações, que podem ser ontológicas, se-
mânticas ou fenomenológicas, isso permitiu relacionar questões causais, com 
variáveis diversas, ou seja, as correlações são meios de apontar as relações das 
categorias dos níveis societários. Trazendo o debate para a fenomenologia da 
religião, é possível visualizar como a religião está inserida no mundo da vida, por 
atos de correlação e mecanismos relacionais societários,

Interessantemente, a religião se constitui num dos melhores exemplos 
de correlatos não explicitados do mundo da vida, na medida em que 
mecanismos sutis de internalização, assimilação, sublimação, repres-
são, castração, domesticação, racionalização e auto-engano se justa-
põem e se complementam no complexo processo de reprodução social 
(OLIVEIRA, 2009, p.219).

 Essas questões apresentadas são levantadas por inúmeros autores, 
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como já mencionadas pelo autor de referência. Esquecendo-se as concepções 
materialistas e cientifi stas, pode ser percebido o fenômeno religioso, pela feno-
menologia e hermenêutica da fi losofi a da religião em Habermas. Isso permite 
estudar de modo não confessional, de formato sistêmico- normativo, que estão 
intrínsecas nos sistemas e mundo da vida. Para esclarecer a realidade do mun-
do da vida, é importante discutir as funcionalidades das instituições, as normas 
que integram as concepções societárias. Tema aparece com frequência na dis-
cussão da secularização, racionalização e modernização, a sociedade cada vez 
mais impactada por esse processo, que norteia o caráter da reprodução social. 
Com suporte material e simbólico, questões aprofundadas na obra Teoria do Agir 
Comunicativo (1981), segundo Oliveira (2009).
  Ao discorrer a temática é visto o estilo do estado pluralista democrático, 
que se coloca por explicações e limitações nas propostas teóricas: cetiscismo, 
historicismo e relativismo. Habermas tenta reelaborar a razão pública, se distan-
ciando do olhar kantiano,

Habermas reconcebe a “autonomia pública” como a disponibilidade de 
uma rede diferenciada de arranjos comunicativos para a formação dis-
cursiva da vontade e opinião pública, na medida em que um sistema 
de direitos individuais básicos fornece exatamente as condições para 
que as formas de comunicação necessárias para uma constituição do 
direito politicamente autônomo sejam assim institucionalizadas. Na 
medida em que busca resgatar uma concepção comunicativo-norma-
tiva de intersubjetividade inerente às estruturas performativas de nos-
sas relações, vivências e práticas cotidianas, tanto em termos fáticos 
de aceitação social (soziale Geltung) quanto em termos contrafáticos 
de validade (Gültigkeit) ideal, Habermas parece não se contentar com 
uma solução simplista como a que seria oferecida pelo ateísmo mar-
xista (OLIVEIRA, 2009, p.221).

 Habermas se mostra como um cético em relação a algumas questões 
metodológicas, principalmente quando cita as Ciências Sociais, mas não quer di-
zer, que mostre uma desconsideração pelos temas do fenômeno religioso, muito 
pelo contrário, é concreto o engendramento pela questão do fenômeno religioso 
para esfera da fi losofi a e política. Há discussão proposta por Jurguem Haber-
mas, que foge da concepção kantiana da modernidade ou da fl uidez e liquidez 
da pós-modernidade. É preferível o caminho refl exão do relativismo cultural, im-
pactado pela diversidade da globalização, teorizando a relação mais racional, 
técnico científi co do homem utilitarista. Com aferições das modernizações, que 
são construções diferenciadas  devido as relações culturais, sociais e políticas 
(OLIVEIRA, 2009). 
 Para complementar a secularização é composta pelo processo de demo-
cratização, por teorias modernas pautadas pelas refl exões dos direitos. Para 
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entender o poder e violência, no estado de direito, é preciso realizar uma re-
fl exão sobre ação comunicativa e ação estratégica, presente na construção e 
manutenção a esfera pública. Tema esse que será esclarecido nas discussões 
posteriores, na compreensão do conceito de poder e esfera pública, no estado 
de direito, um desafi o democrático do pluralismo (OLIVEIRA, 2009).

Usos do conceito de poder em Foucault, na visão habermasiana

 O conceito de poder, em Michel Foucault, passa por uma reformulação 
muito diferenciada, equiparado a outros escritores mais conhecidos como Sim-
mel, Bergson e Dilthey, sendo necessária a construção não transcendental, para 
o ponderar transcendental histórico contido na historiografi a da crítica da razão 
(HABERMAS, 2000).  Esse conceito de poder, que recusa a defi nição de História 
Positiva, favorece a construção mais Nietzschiana, considerada como a procura 
do sujeito no discurso. Esse posicionamento teórico ao pensar o poder, pela crí-
tica da razão, é desestabilizador em relação à sociedade intelectual de época. 
O desejo do desaparecimento das ciências históricas, por uma historiografi a da 
anticiência, compreendendo o ser nos discursos. As diversas proveniências, que 
colocam os sujeitos para o exercício do poder institucional ou corpóreo,

[...] reconstrói a camada das regras constitutivas do discurso, a genea-
logia tenta explicar a sequência descontinua das ordens de signos, em 
si não fundamentadas, que foram os homens a entrar no quadro se-
mântico de uma determinada interpretação de mundo, ou seja, explica 
a proveniência das formações discursivas valendo-se das práticas de 
poder entrelaçadas em um jogo de azar da dominação (HABERMAS, 
2000, p.358).

 Os acontecimentos são considerados como supra-subjetivos, não depen-
dem da vontade ou desejo do agente, são regras presentes no discurso, isso 
são as estruturas do discurso, que seja na esfera da ação do poder, que são 
genealógicas e ideológicas na aproximação com os escritos de Nietzsche. Então 
Focault estabelece formas históricas, empirista e materialista, que tenta escapar 
do estilo positivo, mas não o sufi ciente, pois escreve a teoria das ciências ou do 
saber, se tingindo com pequenas indissiocrasias teóricas, pela crítica da razão, 
alicerçada pela teoria do poder (HABERMAS, 2000). As desilusões de Foucault 
com o engajamento político, ou movimento de esquerda de 1968, deixam algu-
mas marcas em seus escritos. Focando nas formas e intensifi cações do poder, 
nos discursivos na sociedade contemporânea. Vale lembrar que o foco da ana-
lisa da modernidade em Focault se intensifi ca sobre o Classcismo e o Renasci-
mento, quando são constróidas as afi rmações sobre os discursos modernos. As 
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limitações das ciências humanas, não são capazes de apreenderem o ser, pois o 
homem possui um meio intermediário. A fi losofi a teria formas instrumentais para 
deslumbrar as formas de saber, que são apreensões do poder contemporâneo 
(HABERMAS, 2000).
  Há teoria do poder de Michel Foucault, apresenta algumas aporias, que 
são exibidas por Jurguem Habermas, são exibidas a seguir na proposta. Quando 
é aprofunda-se no conceito de poder, perceber-se que na verdade existe similari-
dade entre as propostas de Foucault com arqueologia das ciências humanas e a 
metafísica moderna de Heidegger, que consegue superar o conceito da espiste-
me focaultiana. A defesa do estruturalismo, como único meio de compreender os 
sujeitos na modernidade, é algo superado pelos críticos do estruturalismo. Outra 
crítica devido à construção da teoria do discurso, que restringe as formas arque-
ológicas do saber, que são afi rmações universais e inacabadas (HABERMAS, 
2000). 
 Esse breve ensaio não visam detalhar as minuciodades do conceito de 
poder de Michel Foucault, interpretado por Jurguem Habermas, mas expor as 
perspectivas sobre o conceito. Pois o tema se direciona para as estruturas pre-
sentes nos espaços, que estão ligados ao estado moderno democráticos nas or-
ganizações institucionais e nos mecanismos de poder nas organizações sociais.

Poder, democracia e direito

 Outro momento da sistemática do conceito de poder é proposto na obra 
vigia e unir, por volta de 1970, de Michel Foucault. Ao refl etir sobre a sociedade 
moderna e a infl uência do absolutismo, e o poder na administração do estado 
centralizador, o sujeito não é colocado como cidadão, mas como súdito. O po-
sicionamento do governo é alocar como controlador desde nascimento, morte e 
crescimento econômico e social;

Foucault vê nisso já o começo de uma biopolítica que se desenvolve 
gradativamente sob á proteção ofi cial de discursos juridicamente con-
duzidos e referidos a soberania do Estado. Com isso surge um outro 
poder disciplinar, desacoplado do jogo de linguagem normativo. Ele 
condensa-se em um novo complexo de poder, moderno precisamente, 
à medida que as ciências humanas tomam-se medium desse poder e 
permitem a penetração da forma panóptica de controle em todos os 
poros do corpo subjugado e da alma objetivada (HABERMAS, 2000, 
p.380).

 Podem-se considerar as formas suplícios, que são substituídas, por puni-
ções normalizadoras e adestradoras, o sujeito é colocado em situação de adap-
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tação as normas, que regem os discursos. Essas novas técnicas, são denomina-
das como tecnologias do poder, como Focault afi rma “formação de saber e forma 
de poder constituem uma unidade indissolúvel (HABERMAS, 2000, p.382)”.
 Parte-se para as relações do poder com a constituição política da nação, 
as organizações estão ligadas aos complexos com direito e o poder político. Dis-
cussão essa presenta na obra direito e democracia: entre facticidade e validade 
em dois volumes, escrito por Habermas.  A sociedade democrata se estabiliza 
por estruturas de regras e o poder de mando, esse novo poder estatal, traz 
consigo as antigas predominâncias de mando, e privilégios daqueles que estão 
envolvidas. Os indivíduos possuem as interações são orientadas, por conjuntos 
de regras, o poder jurídico só é possível pelo princípio da legalidade;

Somente na modernidade o poder politico pode desenvolver-se, como 
poder legal em formas do direito positivo. A contribuição do poder po-
litico para função própria do direito, que é de estabilizar expectativas 
do comportamento, passa consistir, a partir desse momento, no desen-
volvimento de uma segurança jurídica, que permite os destinatários 
de calcular as consequências do comportamento próprio e alheio. Sob 
esse ponto de vista as formas jurídicas têm que assumir a fi gura de 
determinações compreensíveis e nas contraditórias [...] (HABERMAS, 
1997a, p.182).

 Essas regras jurídicas estabelecem formas de convivências para dita ra-
zão pública e esfera privada dos cidadãos, que se pode defi nir como código de 
poder, essa argumentação e fusão do poder político e o direito positivo realizado 
pelo estado democrático. O apontamento deve ser lembrado, que estado de di-
reito, só possui legitimação se a justiça for visível e garantida para os cidadãos 
(HABERMAS, 1997a).
  Um ponto conveniente é a forma comunicativa do poder, e a legislação 
depende da comunicabilidade do poder. O Habermas (1997a) denomina isso 
como a mobilidade comunicativa e a liberdade do cidadão, pois o poder só existe 
quando há um compartilhamento comum entre os sujeitos. O poder necessita do 
reconhecimento público e atuação, essa caraterística é legitimadora no estado 
de direito democrático.
 Distanciando-se do diálogo sobre o poder, como cognição, focando-se 
nas liberdades comunicativas civis, apontadas por Habermas (1997a). É fomen-
tado o caráter da potencialização do poder, pelas veiculações das mobilidades, 
que a vontade e opinião do público, que pode ser confeccionada, pela denomi-
nada como infl uência ação estratégica comunicativa. Usos das formas, que são 
motivadores e potencializados, são questões de interesse do estado de direito, 
uma preocupação constante para assegurar a legitimidade, pois as cristaliza-
ções da opinião são detenções necessárias, para quem estar com as ferramen-
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tas de poder, ou quem está imerso nele.
 Habermas (1997a) traça a linha sensível de argumentação, primeiro ao 
simpatizar com os escritos de Hannah Arendt, que afi rma que o poder é uma 
forma autorizada de exercer a autoridade, para garantir a liberdade civil, sendo 
facilmente autoritária, partindo para a violência dos direitos civis. Diferente do 
autor Max Weber, que defende em meio à máquina do poder, as relações de po-
der são arenas para os interesses próprios ou afi ns da burocracia. A H.Arendt, é 
utilizada como base na discussão de Jurguem Habermas, que mantém o poder, 
como algo imprescindível do corpo político coeso, se isso não for presumível, 
quem detiver os meios de poder, pode usá-los segundo as necessidades. Para 
existência do poder político deve-se antecipar com o poder comunicativo, que é 
capacidade de dialogar com a vontade e opinião, e com as estruturas adminis-
trativas;

A ideia de estado de direito pode ser interpretada então como a exi-
gência de ligar o sistema administrativo, comandado pelo código do 
poder, ao poder comunicativo, estatuidor do direito, e dê mantê-lo lon-
ge do poder social, portanto a implantação fática de interesses dos 
privilegiados. O poder administrativo não pode reproduzir a si mesmo 
e sim, regenerar-se a parti da transformação do poder comunicativo 
(HABERMAS, 1997a, p.190).

 Isso é relevante, pois o poder comunicativo somente poderá agir na inter-
subjetividade devido às estruturas, ou seja, as normatizações do discurso são 
possíveis, porque as mesmas orientam as motivações potencializadas do poder 
no estado de direito, como ações legitimadas e autorizadas. Nessa perspectiva 
o poder está ligado às estruturas estratégicas comunicativas, que contêm o con-
teúdo, que é a ação comunicativa, infl uenciadora da vontade e opinião presente 
no espaço público. O poder possui ferramentas para as construções societárias 
democráticas, que garantem os direitos civis ou o exercício do autoritarismo, 
sendo a plena violação da liberdade do direito civil, a violência é o exercício do 
poder autoritário.

Poder na esfera pública

 A esfera pública encontrar-se vinculada as várias questões sociais pre-
sentes, com variáveis e problemáticas. O Agir comunicacional se coliga dire-
tamente, com as realidades dos fl uxos de informações, que são composições 
simples do mundo da vida;

A esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para co-
municação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nelas os 
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fl uxos comunicacionais são fi ltrados e sintetizados, a ponto de con-
densarem em opiniões públicas enfeixadas em temas específi cos. Do 
mesmo modo que o mundo da vida é tomado globalmente, a esfera 
pública se reproduz através do agir comunicativo, implicando apenas 
um domínio de uma linguagem natural; ela está em sintonia com com-
preensibilidade geral da prática comunicativa cotidiana (HABERMAS, 
1997b, p.92).

 Existem as interações entre o mundo da vida e as ações do agir comu-
nicativo, que não especializam em nenhuma delas, mas a esfera pública esta 
estruturada pela comunicabilidade do agir, sendo que estão fora das expectati-
vas dos cotidianos sociais (HABERMAS, 1997b). É relevante comentar, o que se 
entende por estruturas públicas, são conteúdos comunicacionais mais generali-
zadas, que fundamentalmente presentes nas tomadas das decisões particulares 
ou individuais. Essas decisões em maioria são assumidas por instituições con-
sideradas como capazes de resolver. Em meio às altercações podem-se consi-
derar as decisões tomadas, direcionadas pelas infl uências. Habermas (1997b) 
afi rma que uma pessoa ou entidade, pode exercer potencialização do conteúdo 
na esfera pública. 
 O poder publicitário pode se tornar o poder político, algo usual para insti-
tuições da máquina democrática. Graças essas dimensões das discussões dos 
espaços públicos, e as interações dos conteúdos comunicacionais das estrutu-
ras do agir comunicativo (HABERMAS, 1997b).  As religiões, artes e literaturas 
são consideradas esfera privadas, dos indivíduos e as linguagens, mas são poli-
tizadas, tornando conteúdos da esfera pública. Lembrando que esse processo é 
forte na construção da sociedade civil europeia nos séculos XVII e XVIII, leva-se 
em consideração, que o privado é socialmente comunicado, pelos os moldes da 
sociedade burguesa (HABERMAS, 1997b).
 Nessa esfera pública também se cria e estrutura confi guração do poder, 
que são ocasionalmente organizadas pela vida social, na plena mediação do 
sistema político. Há constante relação entre a vida na esfera pública e privada, 
com profi ssionais especializados, como uso de causas sociais, que podem mo-
vimentar grandes aglomerados (HABERMAS, 1997b).
 
Tolerância, intolerância no espaço público segundo Habermas

   Para construir a coerência da tese, se deve citar as concepções dadas 
por Habermas (2007), que detalha as concepções da terminologia da palavra 
tolerância, pelo francês, inglês e alemão, que trata a signifi cância de tolerar, su-
portar e aturar de forma mútua. Essas primeiras concepções são manifestadas 
como a alternativa de manifestar a paz religiosa entre os indivíduos e o estado. 
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Após a Revolução Francesa o estado é fi losofi camente estruturado, com alicerce 
das ciências jurídicas da república francesa, que estabelece o direito à liberdade 
religiosa (HABERMAS, 2007).
 A difícil tarefa de resolver a questão do outro, a tolerância que não gere 
intolerância, a rejeição do outro simplesmente por suportar (HABERMAS, 2007). 
O estado normativo se estabelece pelo direito constitucional, como democracia 
que é alimentada pelos os direitos humanos, ou seja, será que as fronteiras da 
tolerância são realmente apenas exigências? Ou como liberdade do direito de 
religião? Essa liberdade não é de forma negativa;

Parece, todavia, que o paradoxo envolvendo uma intolerância que ha-
bita no amago de toda tolerância delimitada não se dilui inteiramente 
mediante a generalização reciproca da liberdade de religião, concebi-
da em termos de um direito constitucional fundamental; e ela retorna 
no amago do próprio Estado democrático constitucional. Uma ordem 
constitucional que pretende garantir tolerância precisa precaver contra 
os inimigos da constituição (HABERMAS, 2007, p.282-283).

  Mesmo no estado republicano secular, existe peripécias da tolerância. Há 
porventura construções incoerentes, por parte dos insatisfeitos. Há maioria das 
obstruções no estado de direito, são os fundamentalistas, que se sentem desa-
coplados do estado moderno, segundo as preposições ideológicas. A sociedade 
moderna vê essas problemáticas aumentarem, a atuação do policiamento e a 
diminuição da liberdade são decisões que tentam garantir a própria liberdade. 
Algo que pode acirrar as performances dos descontentes, pelas coações do es-
tado normativo. A desobediência civil é algo extremamente desconcertante, para 
o estado normativo, as regras são para evitá-las e conduzi-las as normas sociais 
do estado de direito.
 O pluralismo se torna uma controvérsia, que é superada pelas leis de 
tolerâncias, mas será que existe a superação da divergência, do tratamento de-
sigual, do não reconhecimento do diferente. O estado de direito teve motivações 
nas questões democráticas, justamente com as bases das discussões do multi-
culturalismo na sociedade constitucional;

O pluralismo em termos de visões de mundo e a luta em prol da tole-
rância religiosa forneceram, certamente, combustível para o surgimen-
to do estado constitucional democrático; em que pese isso, eles ainda 
continuam, hoje em dia, a fornece impulsos para a confi guração desse 
estado (HABERMAS, 2007, p. 285).

 Há ideia da tolerância, é subsidiada pelas questões multiculturais, pois 
a sociedade moderna é plural, e marcada por diversidade religiosa. Mas um 
questionamento fi ca explícito, segundo Habermas (2007), quais são os limites 
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da tolerância? Qual é limite do comportamento, que seja considerado como tole-
rante?  Será que a tolerância é possível na comunidade plural? Os confl itos po-
dem ser mais tênues, pelo reconhecimento da diferença, das visões de mundo? 
A tolerância sem julgamento e com ausência de imposição ou de diferença seria 
uma opção para a sociedade menos confl itante. A religião é caraterizada pelo 
ethos, composto por visões de mundo, pautadas por subjetividades. Para haver 
a tolerância deve ser um respeito pelo ethos do outro. 

Casos de intolerância religiosa e discriminação religiosa no Brasil: O posi-
cionamento do Estado Nacional. 

 No Brasil há relatos de discriminação religiosa por atos de violência sim-
bólica e física, por ultraje ou constrangimento do ethos religioso do outro. A per-
gunta que deve ser feita, como as teorias de Habermasinas, podem auxiliar na 
discussão? Desde já é pronunciado, que as informações teóricas, para compre-
ensão do sentido do poder, esfera pública, do estado de direito e liberdade de 
direito à religião é possível, graças ao suporte fi losófi co do autor pesquisado. 
Serão Citados alguns casos de intolerância religiosa, discriminação, marcado 
por formas de violência ao direito da liberdade de religião. Como o poder das 
ações, ou até os setores institucionais estão reagindo, a essa necessidade de 
impor punições e coações à intolerância religiosa. Uma situação muito delicada, 
pois o Brasil é um país caracterizado pela diversidade étnica e religiosa.
 O primeiro caso a citar: é uma ação fundamentalista religiosa no estado 
do Paraná, na cidade de Ponta Grossa, no dia 2 de julho de 2015. Alguns ho-
mens, segundo duas testemunhas que estavam próximo ao local. Invadiram a 
Mesquita Imam Ali, e realizaram algumas ações de vandalismo dentro da Mes-
quita, e não roubaram nada. Já outra informação relevante, é um bilhete que foi 
deixado, com a seguinte frase “Onde estranhos pregam o ódio destruindo um 
espaço sagrado, que estranhos preguem o amor. Só assim teremos um mundo 
melhor”. Essa ação teve dura reprovação da comunidade islâmica da cidade do 
estado, pois estavam no período do Ramadã, um mês sagrado para os muçul-
manos, a fonte dessa informação além dos meios de mídia mais convencionais, 
foi o site “(CONIC) Conselho Nacional das Igrejas Cristãs”.
 Outro caso importante foi do aluno da Escola Municipal Francisco Cam-
pos na Zona Oeste do Rio de janeiro, que foi proibido de entrar em sala de aula, 
pois usava um objeto em forma de colar, confeccionado de palha, que represen-
tava uma guia do candomblé. A família recorreu às instâncias legais, para pedir 
uma ação judicial, contra a professora, que proibiu o aluno de entrar na sala aula.  
Houve atuação da promotoria de justiça do estado, com apoio da Lei 7.716/89 e 
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o ECA. Que defi ni como crime de intolerância religiosa e descriminação, punição 
de reclusão 1 a 5 anos, levando em consideração vários outros fatores, que po-
dem intensifi car a pena. O resultando desse fato, foi o encontro com o Prefeito 
Eduardo Paes, que fez um pedido de desculpas em nome da Prefeitura e man-
teve a postura laica e plural. Já professora foi afastada da função do magistério 
na rede municipal de ensino.
 O delegado Henrique Pessoa, da 79ª DP (Jurujuba), no Rio de Janeiro, 
estava em audiência, no qual movia ações processuais contra um Pastor da igre-
ja evangélica. O delegado afi rmava que estava sendo perseguido pelo pastor, 
por anteriormente tê-lo acusado de intolerância religiosa, pois o mesmo realizou 
atos de vandalismo contra um Centro Espírita da Região. Na audiência onde 
ambos estavam, houve desentendimento na hora da saída, por partes do acu-
sado e membros da denominação religiosa e o acusador, favorecendo a reação 
por parte do delegado. Que alegou legítima defesa ao disparar um projétil, que 
atingiu um membro da igreja no abdômen, dias depois saiu com alta sem risco à 
vida. As informações aqui apontada foram retirado do site da Globo, que fornece 
notícias de outros casos interessantes.
 Cabe ao cientista da religião pensar, qual é o posicionamento do Estado 
em referência a essas ações de violência simbólica e física da intolerância reli-
giosa. O Brasil constitucionalmente, pela Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 
esclarece o direito da diversidade de pensamento, religião, política, e também a 
punição, para  casos de intolerância e discriminação, que é complementada Lei 
nº 9.459, de 13  Maio de 1997. As leis são ações normativas do estado de direito, 
para repreensão e punição da perseguição religiosa. Vale lembrar que essa lei 
teve profunda modifi cação e atualização, graças o ato do Bispo da Igreja Univer-
sal do Reino de Deus, Von Helder, caso conhecido como Chute na Santa. As leis 
serão citadas para aprimorar o debate aqui apresentado.
 Os artigos 1 e 20 da  Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 e  a lei comple-
mentar, Lei nº 9.459, de 13  Maio de 1997, esclarece o termos abaixo;

Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de dis-
criminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 
nacional.” Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou precon-
ceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclu-
são de um a três anos e multa.§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou 
veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda 
que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fi ns de divulgação do na-
zismo. Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. § 2º Se qualquer 
dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de 
comunicação social ou publicação de qualquer natureza: Pena: reclu-
são de dois a cinco anos e multa. § 3º No caso do parágrafo anterior, o 
juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, 
ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência: I O reco-
lhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material 
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respectivo; II A cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou 
televisivas. § 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, 
após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apre-
endido ( Lei nº 7.716/1/1989 e Lei nº 9.459/5/ 1997).

 Nessa descrição pode ser visto como é presença do estado, na constru-
ção da tolerância no Estado de direito Brasileiro. O Estado se revela como órgão 
normativo, com as instituições de regras, para a vivência social, na sociedade 
plural. Uma pergunta pode ser feita, como em um país com a História de colo-
nização diversifi cada no sentido étnico e religioso, possa existir ações de intole-
rância e violência ao direito da liberdade religiosa?
 Por que a presença do estado tem que ser impositiva e normativa, pela 
estrutura comunicacional da sociedade brasileira? Essa realidade deveria exis-
tir? Ao contextualizar a lógica da historiografi a brasileira.
 Redirecionando a discussão para teorias habermasiana, será que o esta-
do brasileiro possibilita pela criação da esfera púbica, um direito a liberdade de 
religião e o direito diferença do outro, pelo pluralismo religioso na esfera pública? 
Como o poder e suas articulações nas ações estratégicas do agir comunicativo 
são funcionais nessa necessidade do estado de direito democrático? São essas 
perguntas entre muitas outras, que são pensadas, nesse ensaio, mas não é pos-
sível responde-las. Devido às limitações existentes, mas se pode fazer algumas 
considerações importantes e correlações, segundo a teoria Habermasiana.
  Há pauta apreendida, como o estado pode equivaler, pela neutralidade 
religiosa à laicidade e secularidade? Mas como se equivaler de maneira neutra 
por um estado, que há uma opção religiosa majoritária. As decisões tomadas 
realmente são neutras? E preservam a liberdade religiosa? O direito a diferença 
e não um suportar, que demonstre a clara rejeição,

A liberdade de religião constitui uma prova para a neutralidade do Es-
tado. Frequentemente ela é ameaçada pelo predomínio de uma cul-
tura da maioria que abusa de seu poder de defi nição, adquirido na 
história, para determinar, de acordo com suas próprias medidas, o que 
pode valer, na sociedade pluralista, como a cultura política obrigató-
ria em geral. A substancia moral dos princípios da constituição que é 
assegurada por procedimentos que devem sua força legitimadora à 
imparcialidade e à consideração equitativa de interesses; e perdem tal 
força quando certas ideias de uma eticidade substancial se imiscuem 
na interpretação e na pratica das prescrições formais. E neste caso, é 
possível que o mandamento da neutralidade venha ser feito, seja pelo 
lado religioso, seja pelo laico (Habermas, 2007, p.295).

 
 Como moderar, o que é ser neutro ou não ser, é uma postura complexa. 
Como que a cultura ocidental cristã, com língua, cultura, escrita e direito, não 
está direcionado para argumentações cristãs? Se o próprio ethos religioso e 
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composto por essas caraterísticas já citadas. Como dizer, que usar um turbante 
ou véu é legal, se a cultura islâmica é vista como algo estranho na realidade 
brasileira. Os calendários, feriados são amostras dessa dimensão da constitui-
ção da complexa realidade, que o estado democrático enfrenta para tratar das 
questões plurais. Uma tentativa, que deixa o estado em relação com a religião 
de maneira secular e laica, sendo que é a religião um direito da esfera privada 
do sujeito, não importa ao estado a diferente visão de mundo, mas como elas se 
relacionam nos espaços públicos. 
 O estado deve garantir que os plurais e as minorias devem estar inclu-
ídos nas políticas públicas do estado de direito, não pela a igualdade ao todo, 
mas pela pertença a sociedade, no qual estão intrinsicamente ligados por na-
cionalidade ou na organização societária. Para essa relação plural de respeito e 
tolerância pela normatividade, o estado utiliza-se do poder que é lhe legitimado, 
publicado na esfera pública, na ação estratégica do agir comunicativo. São es-
ses e outros desafi os encontrados, no estado de direito democrático, impactados 
pelo pluralismo em diferentes categorias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Há discussão, que você acaba de ler deixa várias questões para discus-
sões futuras, mas é possíveis fazer algumas ponderações prévias. Há trajetória 
de Jurguem Habermas é assinalada por teorias e construções da Escola de 
Frankfurt, como um herdeiro teórico, mas manifesta em seus escritos particulari-
dades da pesquisa, ao abordar a sociedade moderna, de forma fi losófi ca.
 O conceito de poder em primeiro momento foi revertido por pensamentos 
de Michel Foucault, Heidegger, Max Weber e H. Arendt que juntamente com ou-
tros autores contribuem para essa refl exão. O estado de direito, especifi camente 
na construção nos direitos democráticos, deve se regular o que é chamado de 
ações normativas. Essas ações normativas estão nos palcos das esferas públi-
cas, que podem sofrer infl uências pelas ações estratégicas do agir comunicativo. 
O importante é a relevância, que as ações estratégicas do agir comunicativo, 
possuem ao construir a legitimidade do estado de direito. A comunicabilidade da 
esfera pública, como meio instrumental da compreensibilidade dos conteúdos 
presentes na opinião ou vontade pública.
 O autor mostra que isso é respeitável, na construção da moral, composta 
pelos sistemas no mundo da vida. O estado deve intervir na construção da razão 
pública, pois a permanência e abrangência também dependem desse assen-
timento compartilhado. A religião pode está na esfera privada do sujeito, mas 
quando se aloca para a vivência social. O compartilhamento se torna domínio do 
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agir comunicativo do estado de direito, que desponta nos mecanismo de poder, 
que são infl uenciativos. As normas e regras, como leis e atos legais são frutos 
dessas interações, por isso a religião volta para o debate público, principalmente 
quando se trabalha a complexa ideia do pluralismo e a tolerância.
 Nos estudos de caso citado foi exposto claramente como estado de direito 
brasileiro, estabelece as normas de convivência e como as leis constitucionais 
e complementares são adaptadas para atender as novas exigências sociais. A 
pergunta relevante que se faz pelo viés Habermasiano, como as leis e normas 
são realmente cuidadoras da liberdade do direito a religião? Se há as leis de tole-
rância religiosa, porque a aumento da tolerância negativa, como foi apresentado 
nos estudos de casos de intolerância religiosa e discriminação.
 O estado brasileiro mantém as normas, que objetivam preservar os direi-
tos civis ao molde secular e laico, mas o pluralismo étnico e religioso do Brasil 
insere novas medidas para esfera pública. A ação dos legisladores é desafi ada, 
pois o Brasil tem a trajetória diversifi cada etnicamente, culturalmente e social-
mente, condicionando a tolerância positiva, mais isso é uma realidade distante 
e complexa. Os usos das normas para Habermas é importante para entender o 
exercício do poder, para o estado constituído, mas vale salientar, que o contexto 
brasileiro é mais divergente, em relação à Europa e sua trajetória de constituição 
política, distintas das emancipações políticas clássicas. Mesmo com contexto 
bem antagônico teoricamente e politico, a teorias habermasianas são contributi-
vas, para o debate dos temas ligados a razão pública.
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Lei nº 9.459, de 13 Maio de 1997. Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.
br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identifi cacao/lei%209.459-1997?OpenDocument, 
acessado em: 17/07/2015.

Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989.  Disponível em:http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L7716.html, acessado em: 17/07/2012.


