
INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E 

ESTADO LAICO



 Capacidade de respeito, aceitação e apreço da

riqueza e da diversidade das culturas de nosso

mundo, aos diferentes modos de viver e aos

diferentes modos de expressão dos seres

humanos (SILVA; DACACH, 2005);

 Sem sentimentos de superioridade, de sentido

de concessão, mas de respeito com as

diversidades humanas.



 Direito Internacional - Brasil é signatário.

 Declaração Universal dos Direitos Humanos;

 A Declaração sobre a Eliminação de todas as Formas de Intolerância e

Discriminação Fundadas na Religião ou nas Convicções;

 Declaração sobre a Raça e os Preconceitos Raciais;

 Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos – 1966;

 Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São

José da Costa Rica);

 Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais;

 Conferência Mundial contra o Racismo, a Xenofobia e Intolerância

Correlata de Durban;

 Conferência Regional das Américas sobre Avanços e Desafios no Plano

de Ação contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as

Intolerâncias Correlatas;

 Convenção sobre Diversidade Biológica.



 Direito Brasileiro.

 Ordenações Filipinas – Livro V - discordância com a Religião Oficial

Católica era punida com penas corporais;

 Constituição do Império 1824 – Religião oficial católica;

 Constituição Republicana de 1891, deixou de existir a regra da religião

oficial;

 Constituição Federal de 1988 – Isonomia jurídica entre as religiões.

 Lei 7.716/89 – Lei do crime de racismo;

 Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo -

Art. 208 CP;

 Crime de abuso de autoridade, nos termos da Lei nº 4.898 de 09 de

dezembro de 1965;

 Código Civil – Dano moral individual e coletivo – responsabilidade

civil;

 Princípio da relatividade ou conveniência das liberdades públicas em

um Estado Social Democrático de Direito;



Direito Brasileiro – Constituição Federal de 1988.

 Art. 5º, inc. VI, da Constituição Federal de 1988 (ANGHER, 2010).

"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 seus locais de culto e suas liturgias.“

 Art. 3º, inc. IV da Carta Política (ANGHER, 2010), que expressa 

como objetivo da República Federativa do Brasil:

"promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação." (grifo nosso).

 Isonomia de direitos (cidadania)  e equidade (justiça)



 Incapacidade e a inaptidão de conviver e se relacionar com

as diversidades humanas: cultura e valores civilizatórios;

 A intolerância religiosa hoje se constitui em uma forma

moderna e tecnológica de racismo, de preconceito, de

discriminação do outro;

 Não posso aceitar o outro, coloco nele a minha violência.

Toda ignorância pode se tornar violência;

 Judeus, ciganos, árabes, cristãos, povos tradicionais em

geral;

 Brasil - Atualmente é principalmente contra a religião

espírita de matriz afro-ameríndia praticada pelo

Protestantismo – demonializar - doutrina comum a todas as

Seitas Protestantes;

 Brasil século passado – Católicos contra os afro-ameríndios

– hoje convivência respeitosa – Missa dos Quilombos;



 Formação de um sistema de dominação - domínio das

consciências, cegueira espiritual – fanatismos –

fundamentalismo religioso;

 Processo histórico-cultural;

 Discurso, ideologia e teologia racista, alimentado pelo

preconceito dos estudos judaico-cristãos para com os Povos

Tradicionais;

 Forma ostensiva, agressiva, ofensiva, grosseira, criminosa,

autoritária, totalitária, arrogante, nazi-fascista, com a

intencionalidade de expor a religião como demoníaca perante a

opinião pública desinformada e facilmente manipulável pela

mídia;

 Processo de construção do imaginário coletivo negativo

histórico-culturamente imposto pela visão dicotômica de

mundo ocidental.



Racismo religioso – Realizado pelo proselitismo predatório;

 Proselitismo (massificação – idéia, discurso, ideologia)

predatório (eliminar, exterminar o outro) para desqualificar a

religião do outro;

Comportamento nazi-fascista porque pretende impor ao

outro a minha “verdade como absoluta” sendo uma violência

repressiva, autoritária, totalitária, análoga ao anti-semitismo

alemão e às praticas nazi-fascistas e agem como organizações

criminosas nos termos da Convenção de Palermo da ONU;

Elimina os espaços de exercício de liberdade do individuo e

desqualifica sua relação com o sagrado e seus símbolos

(acarajé do Senhor, capoeira de Cristo) para tirar sua

legitimidade – negar direito de professar a fé – perder sua

identidade;



Aprendizagem: Família – escola – memória coletiva que

reproduz os paradigmas racistas – sutilezas e pela imposição

das religiões que se fundamentam em dogmas e revelações

divinas – salvifícas, escatologia - livro;

Apropriação privada dos meios de comunicação social,

usado para a pratica do racismo religioso – democratização

e controle social dos meios de comunicação – bens públicos;

Racismo institucional – Impede a superação nas

organizações;

É crime, previsto na Lei 7.716/89 – Lei do crime de

racismo;

Violação dos direitos humanos, da liberdade de expressão

e um atentado ao regime democrático.



Intolerância Religiosa – Racismo - Supremo Tribunal Federal-
STF (Habeas Corpus nº 82.424/2003, Relator Ministro Moreira
Alves);

“[...] A edição e publicação de obras escritas veiculando
idéias anti-semitas, que buscam resgatar e dar credibilidade à
concepção racial definida pelo regime nazista, negadoras e
subversoras de fatos históricos incontroversos como o
holocausto, consubstanciadas na pretensa inferioridade e
desqualificação do povo judeu, equivalem à incitação ao
discrímen com acentuado conteúdo racista, reforçadas pelas
conseqüências históricas dos atos em que se baseiam. 11.
Explícita conduta do agente responsável pelo agravo revelador de
manifesto dolo, baseada na equivocada premissa de que os judeus
não só são uma raça, mas, mais do que isso, um segmento racial
atávica e geneticamente menor e pernicioso. 12. Discriminação
que, no caso, se evidencia como deliberada e dirigida
especificamente aos judeus, que configura ato ilícito de
prática de racismo, com as conseqüências gravosas que o
acompanham.” (grifos nosso).



 Macapá – Amapá – 71% sofreram intolerância religiosa

A COMUNIDADE JÁ SOFREU ALGUM ATO DE 

INTOLERÂNCIA  RELIGIOSA?
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“ [….] membros das igrejas neopentecostais muitas

vezes invadem terreiros visando a destruir altares, a

quebrar imagens e a „exorcizar‟ seus freqüentadores, o

que geralmente termina em agressão física. No Rio de

Janeiro, umbandistas do Centro Espírita Irmãos Frei da

Luz foram agredidos com pedradas pelos

freqüentadores de uma Iurd situada ao lado desse

Centro, na Abolição. Uma adepta da Tenda Espírita

Antônio de Angola, no bairro do Irajá, foi mantida por

dois dias em cárcere privado numa igreja evangélica

em Duque de Caxias, com o objetivo de que esta

renunciasse à sua crença e se convertesse ao

evangelismo.”



 “O caso mais emblemático de reação é o da mãe Gilda (Gildásia dos
Santos e Santos), do Axé Abassá de Ogum, em Itapuã, Bahia, que em
1992 participou em Brasília de um protesto contra o governo Collor,
tendo sido fotografada pela revista Veja ao lado de um despacho.
Posteriormente, essa imagem foi usada numa edição de 1999 da
Folha Universal (publicação da Iurd) ao lado da manchete
„Macumbeiros Charlatões Lesam a Bolsa e a Vida dos Clientes – O
Mercado da Enganação Cresce no Brasil, mas o Procon Está de
Olho‟. Este fato e a invasão de seu terreiro por membros da Igreja
Deus é Amor, que tentaram „exorcizá-la‟, levaram a mãe-de-santo a
decidir pela ação judicial contra seus agressores e difamadores. Mãe
Gilda faleceu em seguida, aos 65 anos, de um infarto fulminante, em
conseqüência, segundo sua família, desses acontecimentos, que a
abalaram profundamente. Em 2004, a Justiça condenou a Igreja
Universal e sua gráfica a indenizar a família da ialorixá em 1,372
milhões de Reais pelo uso indevido de sua imagem (um Real por
cada exemplar do jornal publicado com a matéria). O caráter
emblemático deste caso levou nesse mesmo ano a Câmara de
Vereadores de Salvador a transformar a data de falecimento da
ialorixá, 21.1.2000, em „Dia Municipal de Combate à Intolerância
Religiosa.”(SILVA, 2007, p. 12-14).



“No dia 12 de outubro de 1995, diante
das câmaras de um programa de
televisão, um pastor chutou a imagem
de Nossa Senhora da Aparecida, para
mostrar que a santa de devoção de
milhões de brasileiros não passava de
um „falso ídolo‟, de uma „boneca de
barro‟. (CARTILHA, 2004, p. 32-33)



“A Comunidade de Umbanda, Terreiro Cabocla Chica Baiana,

localizada a Rua Pedro Rodrigues de Lima, nº 867, Bairro Infraero II,

nesta cidade,

Se as pessoas têm problemas não têm que procurar a casa dos

Demônios, os terreiros, não devem seguir a ídolos, porque quando ele

fazia isto, só vivia com a vida atrasada e viva uma vida mundana,

pois em todos os terreiros de Candomblé e Macumba, tem

prostituição…… (sempre dirigindo sua atenção para a Comunidade

de Umbanda a frente, era um ataque direito aos valores religiosos

desta, uma atitude racista, por intolerância religiosa).

[…..] outra coisa que fazia quando estava em Belém era segurar

como um louco a corda do Círio de Nazaré, que aquilo (Nossa

Senhora – Ofensa dirigida aos Católicos e Umbandistas que também

amam e respeitam a mãe de Oxalá, Nosso Senhor Jesus Cristo) era

um falso Deus, que tem olhos mas não vê, tem ouvidos mas não

ouve, nariz mas não cheira…..‟ (MORAES, 2009).



 Intolerância pela imprensa escrita caso do livro de cunho racista,

violando direitos e garantias fundamentais, denominado “Orixás, Caboclos

e Guias - Deuses ou Demônios, de autoria de Edir Macedo, fundador da

seita “Igreja” Universal do Reino de Deus, cujo processo ainda está em

andamento, objeto de Ação Civil Pública (BRASIL, 2005), promovida pelo

Ministério Público Federal no Estado da Bahia, que se enquadra na

hipótese do art. 20, §2º Lei 7.716/89.

“Seção Judiciária da Bahia
Processo 2005.33.00.022891-3 Nova Numeração: 22878-69.2005.4.01.3300
Classe: 65 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA Vara: 4ª VARA FEDERAL Juiz:
LEONARDO TOCHETTO PAUPERIO Data de Autuação: 03/11/2005
Distribuição: 2 - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA (03/11/2005) Nº de
volumes: Objeto da Petição: 1010300 - VEICULAÇÃO DE IMAGENS -
DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS Observação:
SUSPENSÃO DEFINITIVA EM TERRITORIO NACIONAL VENDA
GRATUITA DA OBRA ORIXÁS CABOCLOS E GUIAS – DEUSES OU
DEMÔNIOS. Localização: OUTRO JUÍZO - REMETIDOS A OUTRO
JUÍZO Principal do(s): 2007.33.00.017832-3 - 17/12/2009 17:19:57123
BAIXA REMETIDOS OUTRO JUÍZO / TRIBUNAL POR
INCOMPETÊNCIA “ (BRASIL, 2005).



http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.neilopes.blogger.com.br/intolerancia.jpg&imgrefurl=http://www.neilopes.blogger.com.br/2010_09_01_archive.html&usg=__N4_1ksOww_T3KVSCtew6sNTkVg8=&h=260&w=390&sz=35&hl=pt-br&start=13&zoom=1&itbs=1&tbnid=zlv7ecVKb5Ce-M:&tbnh=82&tbnw=123&prev=/images?q=intolerancia+religiosa&hl=pt-br&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&ei=tlc0Tf2-IYGB8gaKkszJCA
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/foto/0,,14088404-EX,00.jpg&imgrefurl=http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL353993-5598,00.html&usg=__Pj3s3amIYIus_bRe6jlvtGb7cYs=&h=400&w=600&sz=53&hl=pt-br&start=9&zoom=1&itbs=1&tbnid=rCewLGPzcDIOyM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images?q=intolerancia+religiosa&hl=pt-br&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&ei=tlc0Tf2-IYGB8gaKkszJCA


http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://oglobo.globo.com/fotos/2008/06/02/02_MVG_rio_espirita.jpg&imgrefurl=http://oglobo.globo.com/rio/mat/2008/06/06/central_recebera_denuncia_sobre_intolerancia_religiosa-546700462.asp&usg=__d5ncDbp5PF2qnXIf3rNEb83LA88=&h=460&w=360&sz=56&hl=pt-br&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=R0991z2e6w_tCM:&tbnh=128&tbnw=100&prev=/images?q=intolerancia+religiosa&hl=pt-br&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&ei=tlc0Tf2-IYGB8gaKkszJCA


 Ação das organizações da sociedade civil;

 Ministério Público - Ação Civil Pública;

 Ação de dano moral individual e coletivo;

 Ação criminal contra os autores e suas organizações;

 Efetividade da Lei nº 10.639/2003, que alterou a Lei no

9.394/1996, estabelecendo as diretrizes e as bases da educação

nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a

obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira,

sendo posteriormente promulgada a Lei nº 11.645, de 10 de

março de 2008, que acrescentou a cultura indígena ;

 Legalização das Comunidades religiosas;

 Estatuto da Igualdade Racial;

 Ensino Religioso – Diversas manifestações do Sagrado;

 Políticas públicas étnico-raciais, com transversalidade,

afirmativas, recorte racial nos serviços públicos e de visibilidade.



 Estatuto da Igualdade Racial – EIR.

“Art. 28. O Poder Público adotará as medidas necessárias para o

combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas e à

discriminação de seus seguidores, especialmente com o objetivo de:

I - Coibir a utilização dos meios de comunicação social para a difusão

de proposições, imagens ou abordagens que exponham pessoa ou grupo

ao ódio ou ao desprezo por motivos fundados na religiosidade de

matrizes africanas.” (BRASIL, 2005, p. 7)

 A intolerância religiosa, como crime de racismo, é fruto da ignorância,

companheira do egoísmo e irmã da arrogância de alguns que se acham

melhores que outros, que gera injustiça e exclusão inter-geracional e

intra-geracional, devendo ser rechaçada e não tolerada, por ofender não

só os direitos humanos, mas o sentido de Ser civilizado, e que segundo o

Supremo Tribunal Federal (STF) (BRASIL, STF, 2003) “a consciência

jurídica e histórica não mais admitem” e que ganham com o medo que

produzem (MORAES, 2010)



 Concebem as religiões monoteístas a filosofia, a ciência e as outras

religiões como rivais, hereges, incapazes de estabelecer o confronto

dialético e o debate transformador por se fundamentarem em dogmas

e revelações divinas, […] porque se imaginam portadoras da verdade

eterna e universal, essas religiões excluem o trabalho do conflito e da

diferença e produzem a figura do Outro como demônio e herege

(SUIAMA, 2006);

 Reinventar – Paulo Freire;

 Mizoneísmo:

Mizo= aversão, ódio

do que é sujo- impuro

Medo irracional do que é novo, desconhecido

 O mizoneísmo nos afasta, nos impede, não nos permite identificar 

as semelhanças

Nos deixa cegos (fanáticos) – Cegueira espiritual.



 Não Preciso Negar a Minha Religião para Eu Ter Cidadania.

 “[...] o racismo que exclui o negro da igualdade de oportunidades permeia

a sociedade, na negação de acesso à plena cidadania e a usufruir da parte

que lhes cabe na parcela da Nação, com garantia de acesso a serviços

públicos, trabalho, dignidade e respeito.” (MORAES, 2010, p. 48);

 “[...] pleno exercício da cidadania espiritual - direito de realizar-se na

opção religiosa e de ser diferente.” (MORAES, 2010, p. 118 e 93) –

realizar-se no Sagrado;

 Garantir os direitos de cidadania estabelecidos na Constituição Federal

que é para todos;

“Apesar da manipulação das ideologias, determinando o Ser, o homem

atual busca sua dignidade e ampliação de sua dimensão política, através do

exercício conflitivo de uma cidadania efetiva, real, que, pela pressão sob o

Estado Nacional, o faça agir com políticas públicas que satisfaçam às

necessidades dos atores sociais envolvidos.” (MORAES, 2010, p. 41);



 Não Preciso Negar a Minha Religião para Eu Ter

Cidadania.

Estado Laico - Não tem religião mas garante

indistintamente as diversas manifestações do Sagrado e a

liberdade religiosa;

 As tradições religiosas têm que respeitar os direitos

humanos naturais, não são absolutas, não estão acima da

Lei, do Estado Nacional, nem do homem, não existem por si

só, são instrumentos para viver o Sagrado;

 Não pode ser negado os direitos inerente a pessoa humana,

por motivo de Religião, por violar o princípio constitucional

da dignidade da pessoa humana;



 Não Preciso Negar a Minha Religião para Eu Ter Cidadania.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos:

[….]

III – a dignidade da pessoa humana.

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;

[…]

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações
internacionais pelos seguintes princípios:

[...]

II – prevalência dos direitos humanos;

[…]

VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo. (ANGHER, 2010)



 Não Preciso Negar a Minha Religião para Eu Ter Cidadania.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:

[….]

VIII – Ninguém será privado de direitos por motivo de crença
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as
invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

[….]

XLII – A prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
(ANGHER, 2010)



 Não Preciso Negar a Minha Religião para Eu Ter
Cidadania.

“O comportamento de intolerância religiosa dos
Protestantes contra as Comunidades Afro-religiosas
não tem, como, abordado acima, portanto, como
alegam fundamento no Evangelho de Oxalá, não é
cristã, Jesus não ensina esta conduta, é um ato
contrário aos Evangelhos, às Leis dos homens e de
Deus.” (MORAES, 2010, p. 37);

 Fundamentar no evangelho é um discurso
falacioso;

 Não tem fundamento no direito natural, nas leis
país e nem na Teologia, para justificar a negação dos
direitos e da plena cidadania por motivo de religião,
crença – É a lógica do racismo religioso;



 Não Podemos Negar o que Cremos: Sofisma.

 Sofismo – Pratica de discutir sofismando, enganando, desviando

do real motivo (Discurso, ideologia e teologia racistas);

 Sofisma – Argumento falso, capcioso, falacioso para enganar ou

calar o adversário;

 Sofista – Agente do discurso que encobre a verdade com

sofismas.

 A afirmação é um Discurso e Ideologia Sofista – Discurso

Enganador e nazi-fascista - superioridade;

 O agente reconhece que o direito de respeito a liberdade religiosa

é para todos, que não deve haver a prática da intolerância, mas que

continuará a ensinar aos seus iguais o que crêem, com todas as

desqualificações demonializando a religião do outro;

 Usado para manter inalterado o estado de intolerância;



 Discurso falacioso, contraditório, politicamente correto com a não

aceitação da intolerância e de respeito mútuo, porém ao mesmo tempo

afirma categoricamente que continuará a ensinar a aos seus adeptos a

crença de discriminar a religião afro-ameríndia, demonializando-a,

porque é assim que crêem, violando a dignidade da pessoa humana e

os direitos humanos, desviando o debate da real causa – sua ideologia

e teologia racistas;

 Este argumento falso levará os ouvintes e receptores deste discurso

a acharem que respeitam a religião do outro, passando despercebida a

parte do discurso que reproduz e mantém a violação dos direitos sob

justificativa da crença, sem percepção critica da ideologia racista

presente, tendo-se a falsa percepção de que o problema está

solucionado, superado, enquanto que sofismado e ainda fértil e

atuante está toda a ação de violência religiosa perpetrada contra os

afro-ameríndios;



Apropriação do discurso demagógico político pela religião para
confundir os mais desavisados ou alienados, sem uma visão critica da
práxis religiosa, o que falam e o que realmente praticam;

 Se recusam a enfrentar o confronto dialético e o debate transformador,
necessário para a reinvenção da Religião, renovando e a atualizando
como mito (explicação da realidade humana factual), não esta isenta
deste processo;

 O que cremos como ponto central de fé (Jesus, Jeová, Orixás,
Caboclos) não muda, mas as interpretações equivocadas, racistas,
intolerantes, historicamente erradas a dialética muda, e devem mudar,
para se adequar aos parâmetros da liberdade religiosa, aos direitos
humanos e ao respeito da dignidade da pessoa humana;

 Abandonar a práxis velha, para a construção de relações sociais mais
justas;

 Não pode ser usado motivo de crença para justificar a pratica de ato
ilícito, porque nenhuma liberdade pública é absoluta, sendo limitadas
unicamente pelo Princípio da relatividade ou conveniência das liberdades
públicas em um Estado Social Democrático de Direito.



 O Estado Brasileiro consagrou sua laicidade e pela Carta Política de 1988
(ANGHER, 2010), estabeleceu isonomia de direitos entre as religiões,
sendo vedado qualquer parasitismo e promiscuidade entre as Religiões e o
Estado (originam estes fatos regimes ditatoriais, arbitrários, totalitários,
absolutistas, tiranias teocráticas, governadas por déspotas que legitimam seu
Poder em Deus e oprimem o povo) e o estabelecimento de obstáculos e
casuísmos para impedir os credos, suas liturgias, sendo esferas de atuação
autônomas, porém, a transcendência não está dissociada da realidade
histórica em que o Sagrado se realiza, pela ação política das religiões ao
manifestarem juízos de valor sobre a realidade humana (MORAES, 2010);

 Proíbe e criminaliza diversamente das outras Constituições, o que é um
diferencial de amadurecimento da cidadania e conquista das minorias
historicamente excluídas, a discriminação religiosa consagrando a liberdade
de religião, de culto e manifestação de crença, limitado unicamente pelo
princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas em um
Estado Social Democrático de Direito (MORAES, 2010);

 Não tem religião mas garante indistintamente as diversas manifestações
do Sagrado e a liberdade religiosa.



Perpassa a questão da isonomia de direitos e tratamento pelo Estado Brasileiro,

aos diferentes, pela efetividade de sua laicidade.

O presidente Lula declarou ao Papa Bento XVI, que “vai se empenhar em manter

no Brasil um Estado laico, ou seja, não ligado à religião. Conhecedor das

qualidades religiosas do Brasil quero dizer que nosso empenho é preservar e

consolidar o Estado Laico e ter a religião como instrumento para tratar do espírito e

de problemas sociais.” (site do governo federal).

O Estado Brasileiro é Laico, ou seja, não tem religião oficial, devendo garantir a

manifestação das diversas religiosidades do povo brasileiro, conforme estabelece a

Constituição Federal, em seu art, 19, inc. I e 150, inc. IV, letra “b”, a seguir:

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 formada lei, a colaboração de interesse público.

Art.150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI – Instituir impostos sobre: 

b- Templos de qualquer culto. (grifo nosso).



Proíbe a Constituição a tributação sobre qualquer templo,

com a finalidade de não dificultar o funcionamento pelo ato

tributário, valendo também para as Comunidades

Tradicionais, da Umbanda, Mina, Candomblé, e outros

assemelhados.

 Lei nº 1.499 de 19 de julho de 2006, de iniciativa do

Vereador Clécio Luís do Partido Socialismo e Liberdade –

PSOL, instituindo a imunidade tributária sobre templos de

qualquer culto.

A contextualização da laicidade do Estado, não seria a

negação da religiosidade em nome da igualdade, da liberdade

de “ser”, ou seja, extirpar toda manifestação religiosa, em

nome de garantir igualdade e isonomia, afastando Deus do

cotidiano do Estado, não levará a isonomia e a liberdade.



Proibir a manifestação religiosa porque o Estado é laico,

seria uma forma de totalitarismo e violação da consciência

humana. Deus faz parte do ser em existência e do seu dia-a-

dia, é da essência humana, o viver em comunhão diária

com o absoluto, e isto, não pode ser separado do relacionar-

se, na vida civil, inclusive com o Estado.

Onde o Estado extirpou ou limitou a religiosidade, o

homem passou a viver na opressão, no totalitarismo. A

liberdade religiosa maculada e a livre expressão da fé

abafada por um Estado Totalitário Laico, que tanto pode ser

Comunista ou Capitalista.



 Luís Afonso Assumpção (2007)

 [...] É impossível negar que o liberalismo como ideologia se iguala

ao comunismo em sua auto-imagem totalitária e elitista de uma

„vanguarda revolucionária‟, que tem por missão destruir ou

minimizar qualquer aspecto cultural - religiões, especialmente as

judaico-cristãs - que impeçam o seu avanço”;

 [...] tanto comunistas como liberais iluministas pretendem criar um

„novo homem‟. Para isso, destruir ou minimizar a religião ocidental é

necessário. Para comunistas, para permitir que a tal „consciência de

classe‟ aflore; para liberais, o „cientificismo ateu‟. Ambos parecem

não sobreviver à visão de um simples crucifixo. A outra contradição

vem a ser o fato de que o liberalismo prega o laissez-faire para a

economia, que é a não intervenção do Estado, mas não pode

prescindir do Estado para realizar as suas fantasias de Estado Laico.”



 O Estado Laico, para não cair no totalitarismo laico, deve

ser aquele que não tem religião oficial, e por outro lado, apóia

todas as manifestações religiosas, ficando os cidadãos livres

para expressarem sua fé, seus símbolos religiosos, sua relação

com o absoluto, sem dissociar sua religiosidade da vida civil,

seja o espaço privado, público ou pessoal, com isonomia e

respeito ao direito do outro a manifestação igual de sua fé.

 Não descaracteriza a laicidade do Estado, ter um crucifixo,

bíblia em local público, ou o indivíduo portar ao peito a cruz

de Cristo, a guia dos seus Caboclos e Orixás. Nem isto,

ofende a fé do outro, que também deve ter igual direito de

manifestar sua religiosidade seus símbolos sagrados. Este é o

Estado Laico e Democrático e não o Laico Totalitário.



 Foi construído o Estado Brasileiro Laico, em
uma sociedade racista, excludente, capitalista
periférica, extremamente desigual, que sofre as
pressões para garantir a igualdade de cidadania a
todos os seguimentos, sem distinções,
contrariando uma elite racista e grupos
fundamentalistas e a tentativa de implantação de
um Estado Laico Totalitário, em nome da plena
igualdade e liberdade;

 Igualdade de visibilidade nos espaços públicos a
todas as manifestações do Sagrado. Todos ou
nenhuma religião.



 “Cosmovisão Indígena: Existem muitos povos,

de muitas raças, falando várias línguas. Mas

para eles, só existe um sol, uma lua e uma mãe

terra. Somos parte um do outro, pela vontade do

Grande Espírito.” (CARTILHA, 2004, p. 32).

 “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor

da sua pele, por sua origem ou ainda por sua

religião. Para odiar, as pessoas precisam

aprender; e, se podem aprender a odiar podem

ser ensinadas a amar” (NELSON MANDELA).



 Quais os motivos?

 A quem interessa a manutenção da impunidade

da intolerância religiosa?

 Como superar?

 Como evitar o totalitarismo laico?


