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Resumo
O Brasil é o país da diversidade, marcado pela luta na conquista de direitos e
igualdade de tratamento desse povo tão plural. Embora esse movimento social pela
coexistência harmônica da diversidade alcance todas as raças, sexualidades e
culturas. Pelo viés da religião podemos perceber e encontrar as raízes de diversos
preconceitos, segregações e intolerância; seja por razões históricas ou doutrinárias,
sempre haverá a presença religiosa condizendo a moral social. Ainda que se
tenham separado estado e religião desde a República do Brasil, notamos que ainda
há muita influência religiosa interferindo na administração pública e na construção
de normas que incorporam o ordenamento jurídico. O objetivo desta dissertação é
analisar o estado brasileiro em face de princípios religiosos contidos na
Constituição Federal de 1988. O método desenvolvido neste estudo foi a pesquisa
bibliográfica. Iniciaremos a abordagem através de um estudo sobre o Censo
religioso de 2010, que possibilita conhecer a diversidade religiosa contemporânea.
Ao conhecermos as causas de aumento e diminuição de fieis e o perfil de cada
instituição religiosa, podemos deduzir o futuro de cada uma quanto à sua
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prosperidade ou declínio. Observamos que a pluralidade de crenças foi fruto de
uma conquista pela liberdade religiosa no país através de muitas lutas na
construção de direitos e na expectativa de atender um ideal laico que deixou
marcas até a atualidade. Embora a marca do Brasil seja sua diversidade, a
legitimação da liberdade religiosa no ordenamento jurídico trouxe consigo um
cenário que se expandiu em desarmonia. Mesmo após 100 anos do principio da
laicidade incorporar o ordenamento jurídico, até os dias atuais, a multiplicidade de
crenças não consegue coexistir pacificamente, ainda há muita intolerância religiosa
ensejadora de violência no país. Ao estudarmos as raízes dos conflitos, apontamos
o fundamentalismo, a intolerância, o proselitismo e o desrespeito à alteridade como
causas da violência religiosa. A partir deste ponto, apresentaremos como os
princípios religiosos integram e continuam a ingressar na Constituição Federal,
colocando em xeque a eficácia plena do principio da laicidade no Brasil. Por fim,
versaremos sobre as formas de estabelecer uma convivência harmônica entre as
crenças, seja através de reformas legislativas, das iniciativas populares, da
educação para a tolerância, entre outros meios, para que a laicidade atinja sua
eficácia plena, nesse processo que objetiva estabelecer a harmonia e coexistência
pacífica entre as religiões no Brasil.
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Abstract
The objective of this dissertation is to analyze the laity of the Brazilian state
in face of religious principles contained in the Federal Constitution of 1988. The
method developed in this study was the bibliographical research. We will begin the
approach through a study on the 2010 Religious Census, which makes it possible
toknow contemporary religious diversity. Knowing the causes of increase and
decrease of faithfulness and the profile of each religiosity, we can deduce the future
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of each one as to its prosperity or decline. We observed that the plurality of beliefs
was the result of a conquest of religious freedom in the country through many
struggles in the construction of rights and in the expectation of meeting a secular
ideal that has left its mark to this day. Although the brand of Brazil is its diversity,
the legitimation of religious freedom in the legal system has brought with it a
scenario that has expanded into disharmony. Even after 100 years of the principle
of secularity incorporate the legal system, until today, the multiplicity of beliefs can
not coexist peacefully, there is still much religious intolerance that causes violence
in the country. As we study the roots of conflict, we point to fundamentalism,
intolerance, proselytism, and disrespect for otherness as causes of religious
violence. From this point on, we will present how religious principles integrate and
continue to enter the Federal Constitution, putting in check the full effectiveness of
the principle of secularism in Brazil. Finally, we will discuss ways to establish a
harmonious coexistence between beliefs, legislative reforms, popular initiatives,
education for tolerance among other means so that the laity reaches its full efficacy,
in this process that aims to establish the harmony and peaceful coexistence
between religions in Brazil.
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