
Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - ANO II - Edição II - Janeiro de 2014 89ISSN 2317-7284

POLÍTICA E RELIGIÃO NA ORGANIZAÇÃO 
DO ESTADO NACIONAL: LAICIDADE 

E FERIADOS RELIGIOSOS

Douglas Ferreira Magalhães, 
Thaísa Rodrigues Mendes, 

Victor Henrique Paes Leme Costa Mothé

RESUMO

 Mesmo com a vedação à União, aos Estados, ao Dis-
trito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou 
igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento, 
manter com eles e seus representados relações de dependên-
cia ou aliança, conforme disposto no artigo 19 e incisos da 
Constituição Federal, ressalvada, na forma da lei, a colabora-
ção de interesse público, sempre houve cumplicidade entre 
direito, religião e comunidade política no correr dos séculos. 
O processo de secularização, ocorrido no Ocidente, acabou 
por determinar a separação entre esferas religiosas e política, 
com o surgimento do Estado Laico. Cuida-se, neste contexto, 
de delimitar o status civil e o status canônico entre Estado e 
Religião. Especula-se, também, acerca do lugar ocupado pelo 
catolicismo no Estado Democrático de direito brasileiro e  as 
contradições existentes entre  laicidade e pensamento religioso 
na organização do calendário letivo. Observa-se a participação 
do “divino” da Igreja Católica na organização das políticas es-
tatais, criando, assim, distinção e preferências entre os diver-
sos credos religiosos brasileiros.

PALAVRAS – CHAVE: Constituição Federal, Estado Laico, reli-
gião, direito.

1. INTRODUÇÃO
 
 Objetivando mostrar os confl itos existentes entre Es-
tado, sociedade civil e religião, no que se refere aos feriados 
religiosos católicos previstos no calendário de um país consi-
derado laico, como é o caso do Brasil, elaborou-se o presente 
artigo.
 Justifi ca-se, por outro lado, tecer comentários sobre os 
mais comuns embates, amplamente noticiado pela mídia, en-
tre religião e Estado laico e, por outro, a escassa pesquisa de-
senvolvida, solo pátrio, sobre tal importante e atual temática, 

bem como acerca da relações históricas entre religião, direito e 
constitucionalismo. 
 De fato, todas as vezes em que a visão política e a reli-
giosa se opoem, no trato de questões como aborto, utilização 
de células-tronco embrionárias e outras, a sociedade passa a 
discutir, com mais ardor, mas, normalmente sem mais apro-
fundamento, qual o possível papel a ser desempenhado pela 
religião no estado de direito contemporâneo vigente. Feriados 
religiosos presentes no calendário são, também, raramente 
discutidos, talvez por aceitação tácita dos trabalhadores que 
querem descanso laboral independente da homenagem e do 
homenageado que os levou ou os levará a receber o gozo de 
um dia sem trabalho.
 O Estado brasileiro é laico. Não lhe cabe abraçar qual-
quer confi ssão religiosa, mesmo que a grande nação brasileira 
possui forte infl uência de valores da matriz religiosa católica.
É oportuno observar que, no preâmbulo da Carta Constitucio-
nal de 1988, consta a afi rmação de que os constituintes esta-
vam então a promulgá-la, sob a proteção de Deus. Tal invo-
cação robustece a ideia de que embora o Estado seja laico, 
os referidos constituintes, na condição de representantes do 
povo brasileiro, cuidaram de expressar o sentimento religioso 
da maioria da população brasileira.
 Assim sendo, mediante pesquisa bibliográfi ca e docu-
mental, de natureza exploratória, elaborou-se o presente arti-
go referente a laicidade e aos feriados religiosos, discorrendo 
sobre a origem do estado laico, a relação entre Estado, socie-
dade civil e religiosa. Debateu-se, ainda, sobre a temática da 
secularização e, por fi m, trouxe à tona, alguns marcos legais 
referentes ao objeto de pesquisa.
 Há diferença entre laicidade positiva e laicidade jaco-
bina. Aquela prevê interação entre Igreja e Estado desde que 
haja respeito às diversidades religiosas; essa defende a total 
exclusão entre o espaço público e o espaço destinado à reli-
gião.
 O Estado brasileiro reconhece de forma jurídica formal 
a liberdade religiosa e a não discriminação das religiões, re-
cepicionado competências legítimas e diversas da Igreja e do 
Estado e excluindo da, da esfera pública, uma religião ofi cial.
 Como consequência dá a todos o direito à religião e ao 
pensamento religioso. Isso signifi ca que não há imposição, de 
uma única ideologia, e sim respeito a consciência privada dos 
cidadãos.
 De fato, os feriados religiosos estão presentes no ca-
lendário ofi cial como forma de respeitar a historicidade de um 
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povo. Contudo, nada obsta a que outras manifestações religio-
sas reivindiquem feriados, desde que estes não ultrapassem 
a quatro ao ano; - não quatro para cada manifestação, mas 
que existe consenso de quatro dias para todas, tão somente, 
e que devem ser trabalhados de forma que contemplem-nas, 
sem que provoque confl ito.
 O texto se delineou a partir de duas linhas de orienta-
ção: a primeira, com a busca de alguns aportes históricos, an-
tropológicos e políticos, com vistas a entender a origem do ter-
mo estado laico, o que é secularização e a relação entre espaço 
temporal (Estado) e espaço religioso, com o fi to de apreender 
a existência do homo religiosus e homo judicius. Esses dois 
elementos guardam, entre si, um anseio comum pela ordem, 
já que ao ser humano repugna a ideia de caos.
 A segunda orientação descortina a necessidade do de-
bate, de audiências públicas, de participação social no sentido 
de articular a total separação do Estado da religião ou a exi-
gência da contemplação de feriados a todas as manifestações 
religiosas, regionalizando estes dias e não universalizando, em 
nível de União, para que a liberdade religiosa seja, realmen-
te, garantida aos cidadãos e às cidadãs do País. O que não 
se pode esquecer é que os feriados religiosos não podem ul-
trapassar quatro dias, mesmo estendendo à todas tendências 
religiosas.
 O Estado deve enfrentar o problema, isto é, estipular, 
tão somente, feriados civis e transferir competência aos mu-
nicípios para deliberar sobre feriados religiosos, de forma a 
respeitar as características culturais de cada região deste vasto 
país.
 É preciso realizar uma generalização acerca das espé-
cies de confl ito entre as esferas estatal e religiosa, refutando 
oposição, omissão e ideologia, bem como propor uma possível 
solução para tais confl itos, a saber, uma laicidade “positiva” ou 
criadora, expressão de um “humanismo integral”.
 Espera-se, deta forma, ter contrubuído, ainda que de 
forma simples, para o incremento da refl exão a acerca de tão 
importante e atual problemática que baliza as discussões sobre 
laicidade e religião desta grande nação brasileira.
     
2. ESTADO LAICO NA CARTA MAGNA E CONSTITUCIONALI-
DADE DOS FERIADOS RELIGIOSOS

 Para a apreciação da constitucionalidade dos feriados 
religiosos católicos em face do princípio do estado laico na 
Constituição Federal, faz-se necessário analisar a origem da 

fi gura laicidade, a relação entre a política e o sagrado na orga-
nização social, bem como o processo de secularização que aca-
bou por determinar a separação entre o pensamento religioso 
na organização do Estado brasileiro.

2.1  Abordagem jurídica sobre o estado laico
 
 Laico é um vocábulo que passou por várias acepções 
através dos tempos. As mudanças de signifi cados são atribu-
ídas ao extenso percurso histórico durante o qual seu sentido 
originário amealhou contornos.
 Para Verdelho, citado por Catroga (2006, p. 126-134), 
a palavra laico vem do substantivo grego laós, por sua vez de-
rivado do radical indo-europeu lei, teve origem militar, expres-
sava a relação pessoal de um grupo de homens com seu chefe, 
por consenso mútuo. A palavra então, estaria a designar povo 
( povo armado e dirigido por um chefe). Excluíam de tais con-
tornos as crianças e os velhos. O vocábulo passou a expressar 
o povo – em geral homens – não “distinguido” pela atividade 
ou circunstância que o congregava.
 Laós distinguia-se de dêmos – povo que ocupava 
determinado território por força de uma condição social e de 
óchlos – termo generalizado que se aplicaria à massa e à ple-
be, bem como aos animais e aos insetos (CATROGA, 2006, p. 
128).
 Laós também diferia de éthnos – agrupamento de pes-
soas vinculadas por laços naturais, história comum e mesmo 
espaço. Comunidade política assentada em uma constituição 
civil e jurídica.
 Laico, na Idade Média, designou os leigos que passa-
ram a conviver nos mosteiros. É a fi gura do irmão – leigo ou 
do irmão -  servidor, a quem caberia a realização de trabalhos 
próprios do mundo, em apoio aos monges.
 Contemporaneamente, laico é o Estado não confessio-
nal, que se mantém equidistante de todas as religiões que es-
tão em seu território. No dizer de Lorea (2009, p. 15), o Estado 
Laico tem, por característica fundamental, o fato de se cons-
tituir em um espaço mais além dos particularismos, capaz de 
abrigar todas as pessoas do povo (o laós), de todas as formas 
religiosas e ideológicas.
 De toda a exposição, duas acepções podem ser consi-
deradas modernamente – uma mais ampla e outra mais restri-
ta – da laicidade do Estado. Com base na etimologia, isto é, na 
origem da palavra laós, é lícito dizer que Estado laico é aquele 
pertencente a toda uma comunidade de indivíduos e não a 
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uma parcela desta. De forma mais restrita, laico é o Estado 
separado da religião.
 Pode-se concluir que o Estado laico é constituído por 
dois elementos: a neutralidade (com relação às confi ssões reli-
giosas existentes em seu território) e a separação da religião.
Para Martins Filho e Nobre (2012), a laicidade – neutralidade 
signifi ca a estrita imparcialidade do Estado em matéria religio-
sa, o que implica a vedação de professar ou privilegiar qual-
quer religião em particular, pronunciar-se sobre matéria religio-
sa e conceder ajuda fi nanceira ou de outro tipo, às religiões.
 O poder estatal não pode implicar repúdio, com re-
lação às religiões. Isso signifi ca que ele deve dar tratamento 
isonômico a todas as manifestações religiosas, pois, se realizar 
juízo negativo acerca destas, perderá a neutralidade. O Estado 
deve adotar o sistema de separação, porém, admite-se o ins-
tituto da cooperação, por meio da quais ambas as instâncias 
-  poder político e confi ssões religiosas unem esforços em prol 
do bem comum.
 Como assevera Ives Granda da Silva Martins Filho e 
Milton Augusto de Brito Nobre, o Estado laico se caracteriza 
pela autolimitação e autocontentação em matéria religiosa, 
porquanto renuncie, ele, voluntariamente, a ser propagandista 
de uma fé religiosa determinada. Existem diversas doutrinas e 
que devem ser respeitada a opção dos indivíduos, apresentan-
do, assim, igualdade de condições sem a infl uência do Estado 
em tal escolha.

Esta é a primeira signifi cação da laicidade de um Estado 
liberal: uma limitação voluntária de competência no âm-
bito do domínio metafísico, o qual é, por ele, deixado a 
livre exploração por parte das consciências. ( MARTINS 
FILHO; NOBRE, 2012).

 O Estado, que não respeita a livre opção religiosa dos 
cidadãos não pode ser considerado laico, na acepção jurídica 
do termo. Daí o problema da pesquisa em se tratando, de apli-
car a todos os cidadãos brasileiros feriados religiosos que são 
destinados aos considerados “santos” pela Igreja Católica. Ob-
serva-se que há discriminação em função da crença religiosa. 
Discriminação esta que é aceita tacitamente, sem recusa pela 
classe operária, a todos a se ausentarem do trabalho.

Mas, se a neutralidade veda, ao Estado, qualquer pres-
são que poderia determinar a opção por parte de uma 
consciência, ela também lhe prescreve o respeito às li-
vres opiniões. Liberal, ele aceita as conseqüências da li-
berdade no âmbito religioso assim como no de outros; a 
consciência do descrente não tem, aos seus olhos, maior 
ou menor valor do que a do crente, já que ambas devem 

ser livremente satisfeitas. Desta forma, não será laico, 
do ponto de vista jurídico, o Estado que crie obstáculos, 
nos limites territoriais, à prática de qualquer fé.
(...) Tampouco será laico o Estado que faça derivar, das 
opções metafísicas de alguém, consequências discri-
minatórias quanto à admissão em empregos públicos 
(GALDINO, 2000, P.36).

 Não raras vezes, em nome do Estado Laico, excluem-se 
garantias que a lei concede a todos ou se promove uma equa-
lização rasa – certo igualitarismo, ao invés de igualdade – de 
situações em si diversas. Como estabelecer regras que explici-
tem o exato alcance da laicidade em diversos âmbitos da vida, 
sobretudo, no que se refere aos feriados religiosos, incluindo 
diversos credores, à paralisação de dias consagrados à Igreja 
católica na vida laboral?
 Outras perguntas poderão ser feitas. Os trabalhadores, 
os agentes políticos e os colaboradores exigem o dever de es-
trita neutralidade do ponto de vista religioso ao Estado em se 
tratando de feriados? Não há ausência de neutralidade quanto 
aos feriados religiosos?
 Como se vê, a propalada neutralidade do Estado laico 
é um problema, portanto dependente de equilíbrio entre liber-
dade e igualdade: pontos bem frágeis em se tratando deste 
tema.
 Ainda de acordo com Lorea (2009, p.47):

A laicidade se defi ne como a neutralidade do Estado com 
relação à sociedade e às crenças desta. Tal neutralidade 
não se limita à simples organização da coexistência pací-
fi ca das diversas comunidades entre si. Ela signifi ca que 
o Estado se recusa de remontar o seu poder a qualquer 
instância fundamental, que não ele próprio (...)
Ao afi rmar a laicidade, o Estado instaura o seu poder 
sobre o vazio e assim afi rma a sua mais alta soberania.

 Como se pode perceber, a neutralidade não se resume 
à dimensão formal, pelo que se afi rma não apenas pela ten-
tativa, do Estado, de tornar neutro o espaço público (ético e 
jurídico), interditando favorecimento a confi ssões religiosas es-
pecífi cas. Ela implica, também, a suspensão de qualquer refe-
rência a um poder fundamental e original – feriados religiosos 
e católicos – e, portanto, pré-político, que garanta a existência 
da sociedade. Isso porque a laicidade é uma concepção polí-
tica, um empreendimento que deveria ser levado a cabo pelo 
Estado, na modernidade, que objetiva a supremacia do político 
sobre o religioso.
 
2.2 Relação entre a política e o sagrado na organização 
social/ Processo de Secularização
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 É inegável a participação do sagrado na organização 
social. O ser humano apreende o sagrado como algo que ul-
trapassa, o transcende e do qual ele se vê como dependente. 
Entretanto, ele não apenas impacta o mundo interior daquele 
que o experimenta, pois aos olhos de nossos ancestrais era o 
elemento estruturador do universo e garantia da manutenção 
da ordem. Desde tempos imemoriais o sagrado tem sido o or-
ganizador do mundo e da vida. As diversas religiões – enquan-
to expressões particulares do sagrado – possuem o condão de 
erigir sociedades e civilizações a partir de um arcabouço de 
valores que julgam extrair da experiência do sagrado que as 
funda.
 De acordo com Garcia (s.d., p.1), “a manifestação re-
ligiosa do povo brasileiro é resguardada constitucionalmente 
a partir do Brasil Império”. Sabe-se que um dos objetivos do 
descobrimento de novos povos era a divulgação da fé católica. 
Ainda de acordo com o mesmo autor, o art. 5º da Carta Mag-
na de 1824 já prescrevia a tolerância de outras manifestações 
religiosas, isto é, o aparecimento do estado laico: “A religião 
católica romana continuará a ser a religião do Império. Todas 
as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico 
ou particularmente, em casas para isso destinadas, sem forma 
alguma exterior do templo” (GARCIA, s.d., p.1).
 Porém na organização social existem: o homo religio-
sus e o homo juridicus. A inclinação humana ao sagrado, faz 
do homem, um animal naturalmente voltado para a transcen-
dência: é o denominado homo religiosus. O fato de o sagrado 
impactar o universo cognitivo daquele que o vivencia, modela 
assim, via de consequência, o seu comportamento no mundo. 
No nível do coletivo, o sagrado propicia o surgimento das reli-
giões, formatando, dessa maneira, o comportamento de uma 
coletividade e infl uenciando as instituições jurídicas adotadas 
por este agrupamento humano.
 O homo juridicus é aquele defi nido pela situação jurídi-
ca que lhe atribui a sociedade no seio do qual vem ele nascer. 
É o homem constituído de direito e responsável pela organiza-
ção da sociedade, à semelhança do sagrado. O Estado lhe dá 
personalidade, dando-lhe crédito de sentido. Como assevera 
Martins Filho e Nobre (2012, p. 75), ao citarem Alain Supiot:

Mas, antes mesmo de ter, pela palavra, acesso à cons-
ciência de seu ser, todo recém nascido terá sido nome-
ado, inserido numa fi liação: ter-lhe-á sido atribuído um 
lugar numa cadeia de geração. Pois foi antes mesmo de 
termos podido dizer “eu” que a lei laos fez de cada um 
de nós um sujeito de direito. Para ser livre, o sujeito de 
direito deve primeiro estar vinculado por palavras que o 
prendem aos outros homens.

 O homo juridicus é um animal metafísico. Para viver 
em sociedade, lança mão de linguagem, fazendo uma ligação 
entre o Direito e a palavra. A sociedade ao receber o novo 
integrante no âmbito da estrutura jurídica estatal, dá a ele pos-
sibilidades, em um Estado laico, de escolher sua religião, pois 
este Estado deve se mostrar isento de conteúdos religiosos, 
por não serem demonstráveis no mundo empírico. Aceita-se, 
nesse mesmo Estado Laico, o indivíduo que se diz ateu, isto é, 
cético ao pensamento religioso.
 A relação entre o estado e o sagrado está, sobretudo, 
porque a religião foi responsável por moldar as cidades. Cada 
cidade ou cada comunidade tinha seus deuses e seus ritos reli-
giosos. A partir do princípio e “se dar a César o que é de César, 
e a Deus o que é de Deus”, também chamado dualista, houve 
distinção entre política e religião que não existia entre os po-
vos antigos antes do advento do cristianismo. 
 A distinção entre soberania temporal (do Estado) e so-
berania espiritual (de Deus) foi elemento importante na criação 
da cidade terrena (organização estatal) e a cidade espiritual.
 Se se imputa inconstitucionalidade dos feriados reli-
giosos no Brasil, não se pode olvidar de que homo religiosus 
e o homo juridicus fazem parte da historicidade. Não se pode 
negar a força da história na organização de uma sociedade. 
 A secularização é outro elemento importante para o 
surgimento do estado laico. Conforme Garcia (s.d.), o termo 
deriva do vocábulo latino saeculum, para traduzir o grego aion 
que signifi ca domínio do pecado, em oposição ao eaternum, o 
eterno.
 Denota, primitivamente, o processo de laicização de 
um religioso que, após abandonar a sua ordem, retornou para 
o mundo, para o século.
 A seguir passou a signifi car o processo de expropriação 
de bens da Igreja que passavam para o domínio do Estado, 
bem como a transferência de atividades, sobretudo ligado ao 
ensino e à saúde, que até então restavam no domínio da esfe-
ra religiosa, para o âmbito do Estado.
 A ideia de que o mundo é absoluto autônomo da re-
ligião constitui a secularização. Em outras palavras é a saída 
de setores da sociedade e da cultura, isto é a transferência de 
conteúdos que só eram trabalhados na Igreja para o campo 
profano (CATROGA, 2006). 
 Assim sendo, o estado laico, independente da religião 
produz contradição ao deliberar sobre feriados religiosos ca-
tólicos, pois com a secularização houve a redução do status 
religioso no meio social. Foi a emancipação do Estado das 
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amarras da religião. Modernamente, é a luta da diversidade 
cultural exigindo que o Estado se separe da religião.

2.3 Alguns marcos legais relativos a laicidade versus e/ou 
aproximação do Estado com o sagrado

 O Princípio da Isonomia que rege o constitucionalismo 
brasileiro prevê liberdade religiosa tanto a grupos majoritários: 
católicos e evangélicos, quanto a grupos minoritários: umban-
da, candomblé e outros. O artigo 215 da Constituição Federal, 
assim preceitua:“O Estado garantirá a todos o pleno exercício 
dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e 
apoiará e incentivará a valorização e a divulgação das manifes-
tações culturais”. 
 A religião é, por excelência, a representação das ma-
nifestações culturais no país. Daí a importância do respeito às 
religiões como forma de consagrar o fi el e legítimo pensamen-
to democrático propalado na Constituição Federal.
 No Brasil, tem-se uma cultura católica fortíssima. O ca-
lendário é mais cristão do que político a começar pelos dias 1º 
de janeiro e 25 de dezembro; o primeiro expressa solenidade à 
mãe de Deus e outro ao nascimento de Cristo, datas consagra-
das pela infl uência de Tomás de Aquino no positivismo jurídico 
(BRODBECK, s.d., 2013).
 Dispõe a Lei 662/1949: Art. 1º. São feriados nacionais 
os dias 1º de janeiro (…) e 25 de dezembro.
 Esta lei corrobora com a proposta do gênio Tomás de 
Aquino no positivismo e seu refl exo na criação de leis para 
uma nação que há predominância da população católica.
 Outro dispositivo infraconstitucional que prevê data 
religiosa como feriado nacional é a Lei 6.802/80. 
 Nela está previsto: Art. 1º. É declarado Feriado Nacio-
nal o dia 12 de outubro, para culto público e ofi cial a Nossa 
Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.
 Após a Constituição Federal de 1988, com advento da 
Lei 9093/95, veio a possibilidade de os municípios e outros 
entes federativos declararem seus próprios feriados civis e reli-
giosos, conforme tradição local:

Art. 1º. São feriados civis:
I – os declarados em lei federal;(…)
Art. 2º. São feriados religiosos os dias de guarda, decla-
rados em lei municipal, de acordo com a tradição local e 
em número não superior a quatro, nesta incluída a Sex-
ta-Feira da Paixão. 

 O argumento da disformidade dessas leis está na con-

tradição com o princípio do Estado laico, pois implica a pre-
dominância do catolicismo sobre as demais manifestações 
religiosas. O Estado não se mostra desvinculado da cultura 
Apostólica Romana, pois o legislador toma por base o calen-
dário litúrgico desta religião na instituição de alguns feriados.
Alguns eventos marcaram esse confl ito sobre laicidade e reli-
gião no País. Um deles constitui  a Ação Civil Pública impetra-
da pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão de São 
Paulo, obrigando a União a retirar todos os símbolos religiosos 
ostentados em locais de atendimento ao público no Estado. 
Em junho de 2007, o Conselho Nacional de Justiça indeferiu 
o pedido.
 Há crítica está: ser laico signifi ca retirar os símbolos ou 
tolerá-los por signifi car a possibilidade de se opor símbolos de 
todas as manifestações religiosas. Talvez a ação do Procurador 
tenha sido a de intolerância ao símbolo católico nos prédios 
públicos. Isso constitui preconceito. A imagem não pode ofen-
der àqueles que vivem em um país onde há liberdade de culto.
Pessoas que tentam eliminar os símbolos das diversas mani-
festações possuem difi culdade de entender e respeitar a diver-
sidade religiosa.“Laicidade aceita todas as religiões ao invés 
de persegui-las ou tenta reduzi-las” (DOUGLAS, 2013). A partir 
dessa pesquisa foi possível compreender a temática, após per-
seguir toda historicidade da laicização, bem como compreen-
der que é a partir de movimentos sociais locais, novos espa-
ços de debates poderão surgir e, como consequência, sagrar 
algumas datas consideradas importantes para a comunidade, 
resguardando o direito das várias manifestações religiosas.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os questionamentos advindos da diversidade religiosa 
sempre estiveram presentes nos debates da sociedade civil e 
Estado. Os feriados religiosos, históricos, fazem parte dessa 
arena de discussão.
 Religião e comunidade política (no sentido lato da ex-
pressão, traduzido como agrupamento de pessoas dotadas de 
uma organização mínima) partilham, juntas, uma longa histó-
ria.
 Nas sociedades antigas, religião e corpo político se 
confundiam, pois a religião professada pelos membros da co-
munidade era a própria religião da cidade.
 Com o “dualismo cristão”, tal realidade se alterou, dis-
tinguindo-se “as coisas de Deus” das “coisas de César”. Houve 
equilíbrio entre as duas esferas, pois sempre houve o confl ito: 
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ora o poder secular se impõe à religião; ora a religião prepon-
dera sobre as instâncias temporais, humanistas e antropológi-
cas.
 A secularização acabou por contribuir para a emergên-
cia de um novo ator, denominado “Estado Laico”.
 Discutem-se, a partir de então, as características, as 
extensões e os princípios norteadores da laicidade do Estado. 
A complexidade está porque o país que diz laico desenvolve 
seu próprio modelo de laicização. Pode ser laico mas pode, 
também, prever e deliberar sobre feriados religiosos aplicados 
a todos em uma mesma territoriedade no âmbito se sua juris-
dição.
 A laicidade do Brasil é como se fosse uma aquarela de 
variados tons: às vezes mais expressivos, outros mais opacos; 
às vezes mais vigorosos, outros mais plácidos. De fato, ao de-
bruçar sobre o tema, observa-se que há muito por se defi nir e 
por se construir.
 Para o enfrentamento da questão, até as respostas po-
dem gerar contradição, pois quando se critica uma postura, 
não deixando revelar com naturalidade e não a aceitando, de-
monstra-se discriminação.
 Não cabe ao Estado ignorar o discurso da religião e 
sua infl uência na organização de uma nação. Nessa arena pú-
blica, a dignidade da pessoa humana deve ser respeitada.
Nesse sentido, é preciso fi car ratifi cado, conforme princípios 
constitucionais que;
 a) o Brasil, mesmo sendo um Estado Laico, possui um 
expressivo contingente populacional que se pauta por valores 
religiosos;
 b) é preciso, ao estipular feriados religiosos, utilizar-se 
de audiências públicas, com o fi to de garantir a liberdade reli-
giosa; caso contrário, positivar, tão-somente, os feriados civis;
 c) o Estado e a sociedade civil ainda se movem por 
certezas indemonstráveis. É muito difícil empregar elementos 
da racionalidade secular para suprimir elementos tradicionais; 
expressões da religião, presentes na sociedade contemporâ-
nea;
 d) Não se afi gura assentar total legitimidade ao Poder 
público sobre o exercício da razão, sob pena de a sociedade ci-
vil ser devorada pela onipresença do Estado ou escravizada em 
prol de um princípio idealizado que desconsidere a dignidade 
de cada ser humano;
 e) A edição de leis que confl itam na laicidade do es-
tado é a confi rmação de que o social está no individual e no 
grupal e o individual e o grupal estão no social. Coletividade 

e individualismo são antagonismos que se inter-relacionam; o 
todo está na parte e a parte está no todo.
 Não é possível esgotar o objeto da pesquisa com o 
artigo, devido a representatividade do tema. A presente pes-
quisa almeja colaborar com o aprofundamento do debate, em 
um país de diversidade e de multiplicidade cultural, bem como 
aberto a migrações e, como consequência, a cada dia contri-
buem com essa variabilidade acerca das relações entre Estado, 
sociedade civil e religião na pós-modernidade.
 O Estado deve dispensar o mesmo tratamento a todas 
as crenças religiosas, incluído os incrédulos. Isso signifi ca que 
não pode ter uma religião ofi cial. O fato de inexistir essa refe-
rida religião ofi cial, não signifi ca que esse mesmo Estado seja 
partidário do ateísmo. Seu papel é o de propalar a liberdade 
religiosa em um país de diferentes, em uma mesma nação e 
em uma mesma jurisdição.
 Assim sendo, bem longe do grupo do grupo responsá-
vel por este trabalho de conclusão de curso está em considerar 
ou desconsiderar inconstitucionalidade aos feriados religiosos 
impostos no calendário ofi cial brasileiro, na organização de Es-
tado Nacional. Porém, o mesmo grupo expressa a necessidade 
de abrir espaços para o debate, nesta arena em que predomina 
a contradição.
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