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Introdução 

Esse projeto tem como objetivo analisar a compatibilidade 

entre laicidade e a presença de símbolos religiosos em 

espaços públicos aberto. Visa entender se a população toma 

essa questão como um problema ou se encara esta realidade 

com naturalidade.  

O problema de pesquisa tinha como preocupação saber se: A 

presença de símbolos religiosos em espaço público interfere 

na compreensão e implementação de um estado laico? 

 

Objetivos 

Estudar o conceito de laicidade e suas implicações na 

sociedade brasileira atual; 

Analisar a opinião da população acerca da presença de 

símbolos religiosos em espaços públicos; 

 
Metodologia 

Pesquisa qualitativa realizada em duas etapas. Primeira:  

Análise bibliográfica de conceitos: 1. Laicidade, 2. 

Secularização, 3. Símbolo Religioso. Segunda: Entrevistas com 

40 pessoas próximas a quatro símbolos religiosos da cidade 

de Porto Alegre, com o objetivo de saber o posicionamento a 

respeito da concordância ou não sobre presença daquele 

símbolo no espaço público, bem como se eram favoráveis ou 

não a retirada do símbolo daquele espaço. 

Resultados 

A maioria dos entrevistados enxergou com naturalidade a 

presença do símbolo religioso no espaço público.  

Os entrevistados veem o gestor público como garantidor da 

democracia, no que se refere ao direito de todas as religiões 

se manifestarem ou utilizarem o espaço público.  

Em geral a religião do entrevistado não influenciou na 

decisão de rejeitar ou aceitar um símbolo.  

 

Conclusão 

Esse tipo de compreensão compromete o próprio conceito de 

laicidade e o processo de implementação de um estado laico.  
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