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O desafio da liberdade religiosa em um país laico 

 

Resumo 
 
O presente artigo tem como objetivo mostrar os desafios de, diante de um país 

com tanta diversidade cultural e religiosa, manter a laicidade. O direito de 

liberdade religiosa no Brasil requer constante reflexão, até porque todo direito 

mantém relação com o ordenamento jurídico e com a realidade social. A 

separação dos homens em raças, etnias e religiões decorre de um processo 

histórico de conteúdo político-social, desenvolvido pelo próprio homem, e que se 

apresenta determinante para aplicação do direito. Assim, quando se constrói 

uma versão negativa e segregacionista de qualquer população, adotando como 

justificativas diferenças físicas, psíquicas ou etnorreligiosas, gera o preconceito e 

a discriminação.   

 
Introdução 
 

Segundo Valerio de Oliveira Mazzuoli e Aldir Guedes Soriano, a liberdade 

religiosa passa pelo direito de escolha que é um dos mais elementares direitos da 

pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é aviltada quando se impede 

que o cidadão exerça o seu direito de escolha. Por isso, é imprescindível que o 

indivíduo possa ser livre para escolher e expressar as suas crenças religiosas 

através do culto, do ensino e, também da escolha de um dia de descanso 

religioso compatível com a sua consciência. E, como escreveu Luiz Flávio Borges 

D’Urso, na apresentação do livro Direito à Liberdade Religiosa da Editora Fórum:  

 

“Se, na Constituição Imperial, a presença de Deus não suscitava questionamentos, na Carta 

de 1946 houve manifestações de parlamentares a favor e contra a referência divina no texto 

constitucional, sob argumentos dos mais diversos. Mais de 40 anos depois, a Constituição Federal 

de 1988, em seu “Preâmbulo”, coloca que os representantes do povo brasileiro ao instituírem um 

Estado Democrático, o fazem “sob a proteção de Deus.” 

 

Esse é um tema tão importante e atual que a Ordem dos Advogados do Brasil 

Seccional do Estado de São Paulo (OAB-SP) criou uma Comissão de Direito e 

Liberdade Religiosa, pioneira entre as Seccionais da Ordem dos Advogados do 

Brasil, para que esse direito universal seja assegurado e protegido. 



Enfim, esse debate é inevitável já que ter uma religião ou não faz parte da 

vida de todo ser humano. 

 

Objetivos 
 

O que se pretende não é o debate religioso em si, mas sim o debate jurídico. 

Como o Estado tem protegido a pessoa humana, para que todos possam viver 

sem coerções tanto religiosas quanto antirreligiosas ou ateias. 

Como olhar o ensino religioso em escolas públicas, o uso de símbolos 

religiosos em espaços públicos, celebração de concordatas e outros em um 

Estado laico, como é o caso do Brasil. 

Para isso será feita pesquisa e analise dos artigos constitucionais pertinentes, 

pactos internacionais, jurisprudência nacional e internacional e outros textos da 

área.  

 

Metodologia  
 

Será feita pesquisa e analise dos artigos constitucionais pertinentes, pactos 

internacionais, jurisprudência nacional e internacional e outros textos da área. 

Como se trata de uma pesquisa teórica o projeto tem como finalidade a 

revisão e análise da literatura jurídica sobre o assunto.  

As ferramentas usadas serão livros, revistas, textos de doutrinadores e as leis 

sobre o assunto, artigos em sites, artigos de jornais. Um computador com 

acesso à internet também é necessário.  

 

Desenvolvimento 
 

Para o presente artigo foi adotado o método dedutivo, isto é, partindo de uma 

situação maior – a liberdade religiosa – para se chegar a aspectos mais pontuais 

e delimitados, como o ensino religioso e o emprego de sinais religiosos em 

órgãos públicos, entre outros. A técnica de pesquisa, em princípio, está baseada 

em revisão bibliográfica.  

 

 
 
 
 



Resultados Preliminares 
 

O direito à liberdade religiosa está assegurado pela Constituição Federal de 

1988 e pelos tratados internacionais que falam sobre direitos humanos, dos 

quais o Brasil é signatário. Essa questão ganha maior relevância para nós por 

sermos uma sociedade de grande sincretismo. 

O que parece ser uma dádiva, em termos religiosos, torna-se um desafio à luz 

do entendimento jurídico. Assim como os demais direitos humanos, qualquer 

cidadão pode recorrer ao Judiciário para ver respeitada sua liberdade religiosa. 

O debate sobre esse tema é importante para aumentar a tolerância, propiciar 

tratamento igualitário a todas as religiões e reforçar o princípio constitucional de 

liberdade de crença, de culto (ou dos ofícios religiosos) no âmbito público ou 

privado, e de organização religiosa. 

Nossa Constituição Federal assegura que ninguém pode ser obrigado a 

seguir ou abandonar determinada religião ou ser discriminado por sua fé. O 

desafio se torna evidente quando falamos de uma religião majoritária que tem 

como um dos princípios doutrinários o proselitismo. Como garantir o direito desta 

maioria sem ferir o direito de todos, esse é o desafio que tanto o legislador 

quanto o operador do direito devem estar atentos.  
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