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O projeto de pesquisa tem como objetivo analisar a compatibilidade entre laicidade e a presença 

de símbolos religiosos em espaços públicos aberto, ou seja, espaços não institucionais (praças, 

parques, calçadas, rodovias, praias e outros). Visa entender se a população toma essa questão 

como um problema ou se encara esta realidade com naturalidade. Busca aprofundar o conceito 

de laicidade. Verifica se a presença de símbolos religiosos em espaços públicos significa 

privilégio que o Estado concede a determinados grupos e se essa relação interfere na 

compreensão do conceito de Estado laico. A pesquisa contribuirá para compreender a relação 

entre Estado e religião. Procurará desvendar se de fato esse é um problema que tem preocupado 

as pessoas ou se elas enxergam a presença do símbolo religioso com normalidade. Contribuirá 

para pensar maneiras que visem diminuir a intolerância e a discriminação e encontrar formas 

que tenham como objetivo promover a inclusão e o respeito à diversidade. A metodologia fez 

uso de dois instrumentos: pesquisa bibliográfica, com o objetivo de aprofundar os conceitos de 

laicidade e símbolo religioso, e entrevistas gravadas com auxílio de um gravador manual. As 

entrevistas foram realizadas com pessoas que se encontravam próximas aos símbolos religiosos 

expostos em locais públicos da cidade de Porto Alegre, como parques e ruas, com o objetivo 

de conhecer sua opinião a respeito da presença dos símbolos religiosos nesses espaços, bem 

como sua concordância ou não com a retirada desses símbolos. Os símbolos escolhidos referem-

se a: Imagem do Buda localizado no Parque da Redenção; Candelabro próximo ao viaduto da 

avenida Silva Só; imagem de Oxum na orla do Rio Guaíba no bairro de Ipanema e o monumento 

à Bíblia na praça em Frente ao Fórum Central. Foram entrevistadas cerca de 40 pessoas. A 

análise das entrevistas foi realizada a partir da degravação e colocação em uma tabela do 

programa excel. Os resultados parciais indicaram que há poucos símbolos religiosos em espaços 

públicos abertos na cidade de Porto Alegre, porém, os que há, são de presença ostensiva. 

Mostrou também que a maioria dos entrevistados aceita a presença dos símbolos, ou seja, não 

questionaram a relação entre espaço público e o direito de um grupo religioso ocupar aquele 

espaço. Apontou que a religião do entrevistado não influenciou na decisão de rejeitar um 

símbolo.  

 

 
 


