RANQUETAT JUNIOR, César Alberto. Laicidade à brasileira: um estudo sobre a
controvérsia em torno da presença de símbolos religiosos em espaços
públicos. Doutorado em Antropologia Social. Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Porto Alegre, 2012.

Este trabalho tem como tema principal a questão da laicidade e, assim, a relação entre
Estado, religião e sociedade no Brasil. Para tanto, foca-se empiricamente na descrição e
análise da controvérsia acerca da presença de símbolos religiosos em espaços públicos.
Essa contenda tem seus primeiros capítulos nos anos finais do Império e no começo do
regime republicano, mas vem ganhando maior amplitude e visibilidade nos últimos
anos. A controvérsia se expressa, principalmente, por meio de uma série de processos
judiciais e administrativos, protestos e pedidos informais que requerem a remoção de
cruzes, crucifixos, imagens de santos e capelas de locais públicos. Para alguns agentes,
a existência desses símbolos religiosos em órgãos públicos como escolas, universidades,
hospitais, tribunais e parlamentos representaria uma ofensa ao princípio republicano e
liberal de separação entre Estado e religião. A laicidade do Estado brasileiro estaria
sendo violada na medida em que órgãos públicos ostentam símbolos e imagens de uma
determinada religião. Por outro lado, os defensores da permanência dos símbolos
religiosos reagem a essas demandas argumentando que a sua afixação é já parte de
nossa tradição histórica, exprimindo a cultura cristã e católica de nosso país. O que
parece estar em jogo nesses casos são diferentes definições e concepções de laicidade,
bem como divergentes posicionamentos acerca do papel e do lugar da religião na vida
social. Assim sendo, busco mapear os diversos agentes envolvidos nesse embate e suas
diversas e conflitantes posturas e argumentos. Procuro, ainda, ressaltar as constantes
interações entre o religioso e o secular, e, desse modo, problematizo a noção de que
estes são campos plenamente autônomos e diferenciados. De maneira mais geral, busco
refletir e examinar criticamente categorias e conceitos analíticos como laicidade,
secularização, secularismo e laicismo. Preocupo-me, sobretudo, em expor não apenas as
definições e teorias sociológicas e antropológicas já consagradas acerca dessas
categorias, mas também como são estas acionadas e utilizadas pelos mais diferentes
atores sociais em situações concretas. Por fim, sublinho a constante imbricação ao longo
da história brasileira entre o poder estatal “ secular” e os símbolos religiosos, que são e
foram constantemente mobilizados para afirmar e consolidar a imagem de uma nação
cristã e católica. [Resumo obtido no banco tese da Capes]

