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Resumo: O presente artigo procura apresentar de forma plural, porém objetiva o universo da 
religião e da religiosidade no Século XXI, muitas vezes presentes em nossa sociedade com 
ações fundamentalistas e intolerantes. Para tal iniciamos uma analise reflexiva sobre a relação 
histórica entre filosofia, mitologia e religião. Posteriormente promovemos uma diferenciação 
entre religiosidade e espiritualidade a luz da ciência da religião. Procuramos conceituar 
epistemologicamente o ateísmo, o teísmo, o agnosticismo, o deísmo e o panteísmo a fim de 
compreendermos melhor seu sentido no mundo contemporâneo. Passamos por uma rápida 
análise conceitual sobre o determinismo e predestinação que colaboram com o 
fundamentalismo, com a discriminação e intolerância religiosa na atual sociedade. Por fim 
propomos uma rápida reflexão sobre o fundamentalismo religioso frente a pluralidade religiosa 
presente no século XXI. 
Palavras Chaves: Epistemologia, Pluralismo Religioso, Secularização. 

 
Abstract: This article seeks to present in a plural way, but aims at the universe of religion and 
religiosity in the 21st century, often present in our society with fundamentalist and intolerant 
actions. To this end, we begin a reflective analysis of the historical relationship between 
philosophy, mythology and religion. Later, we promoted a differentiation between religiosity and 
spirituality in the light of the science of religion. We seek to conceptualize epistemologically 
atheism, theism, agnosticism, deism and pantheism in order to better understand their meaning 
in the contemporary world. We went through a quick conceptual analysis on determinism and 
predestination that collaborate with fundamentalism, with discrimination and religious intolerance 
in today's society. Finally, we propose a quick reflection on religious fundamentalism against the 
religious plurality present in the 21st century. 
Keywords: Epistemology, Religious Pluralism, Secularization. 

 

Introdução 

 

 Novas formas de religiosidade começaram a aparecer no início do século 

XXI, estas que deixam de lado as esferas institucionalizadas e dão mais 

destaque à questão do transcendente. Vê-se, portanto, o aclive da religiosidade 

laica em detrimento da chamada secularização da religião. 

 Por outro lado, as sociedades modernas se caracterizam, dentre outros 

elementos, por um crescente individualismo. Segundo Bauman (2006) as 

pessoas já não se sentem presas às culturas e tradições religiosas, entendem 

que a opção religiosa também é objeto de livre escolha e que a fé pode ser 
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customizada, forjada segundo os interesses de cada um. Os valores tradicionais, 

que se pretendiam ser como universais, perderam força e legitimidade e foram, 

por sua vez, substituídos.  

 Temos, então, uma nova concepção de Religiosidade, que não é mais 

como a tradicional: trata-se de uma Religiosidade descentralizada, 

descompromissada com a instituição religiosa e que forja dogmatismos que são 

customizados de acordo com seus interesses. A questão da Secularização e da 

Religiosidade laica, principalmente, após o fim da II Guerra Mundial, tem se 

ampliado de forma considerável no pensamento ocidental. Este pode ser 

relacionado com diversas esferas da sociedade: jurídica, política, social, 

científica, filosófica, artística, econômica, moral e religiosa. Desta forma, 

podemos afirmar que a crescente laicização das instituições públicas tem ligação 

direta com as novas formas individualizadas e plurais das religiosidades. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 dispõe sobre a laicidade do 

Estado, o que significa que ele é alheio ao clero ou outra ordem religiosa. Noutras 

palavras, a vida intelectual e moral dos cidadãos não pode ser conduzida pela 

Igreja ou demais instituições religiosas. Por outro lado, o que se vê na realidade 

não representa o disposto na Carta Magna. 

 

Filosofia, Mitologia e Religião 

 

A edificação do imaginário do homem sempre teve o Mito como um 

elemento fundamental. O entendimento, interpretação e conceituação do mito 

pode acontecer de várias formas, haja vista que não existe uma definição 

universal sobre o termo. De modo geral, pode-se depreender que trata-se de 

uma representação coletiva que passa de geração em geração e que apresenta 

uma explicação sobre alguma coisa. 

De acordo com Mircea Eliade (2001), o mito pode ser definido como 

narrativas que tratam do princípio da vida. Ele narra uma história sagrada que 

teve sua origem no início do Tempo, se caracterizando quase como a revelação 

de um mistério. 

A dimensão religiosa do homem também é composta por Mitos. Muitos 

deles falam sobre a gênese do mundo, dos deuses, da humanidade, dos rituais 

religiosos, dos tabus e pecados, dos preceitos morais, da redenção etc. Em 



determinadas religiões, a doutrina é constituída pelos mitos, que estão 

intimamente ligados aos ritos religiosos e, por isso, muitos teóricos defendem 

que os mitos existem, primeiramente, para explicar os rituais religiosos. Os 

deuses, nos antigos sistemas de crença politeístas, eram vistos como 

controladores dos fenômenos naturais, como as chuvas, a morte, a fertilidade, 

as colheitas, entre outros. 

Então, vê-se que a linguagem do mito é adequada à religião, o que não 

quer dizer que ela, ou o próprio mito, trate de uma história fictícia, mas, sim, em 

uma narrativa que ultrapassa o senso comum, na qual a racionalidade é 

transcendida. 

Tanto a religião, quanto a mitologia e a ciência são meios para se 

relacionar com o mundo. O conhecimento trazido pelo mito é aquele em que o 

mundo é explicado conforme as energias, as forças, os personagens e as 

criaturas que transcendem o mundo natural, ou seja, pelo sobrenatural. Da 

mesma forma faz a religião (SCHLESINGER, 1995).   

Os chamados Mitos Teogônicos, ou Teogonias, são aqueles que contam 

sobre o surgimento dos deuses, suas histórias e genealogias, seus parentescos 

e relações. Já os Mitos Cosmogônicos, ou Cosmonomias, são aqueles que falam 

da criação, portanto, narram sobre um criador ou criadores, abordam a gênese 

do mundo. De modo geral, apresentam uma figura que, antes de toda a criação, 

já existia (ALVES, 2003). 

 Tratar de religião leva, inevitavelmente, ao questionamento acerca da 

existência de uma religião natural ou, ao contrário, se ela se configura 

unicamente como um produto das diversas culturas. No primeiro caso, se ela for 

natural, então de que modo considera-la como característica da natureza 

humana? As noções da religião como possuidora de um caráter Numinoso, 

apresentadas por Eliade (1993) e Otto (1996), ajudam a responder esta questão. 

Numinoso: é uma expressão utilizada por Rudolf Otto de origem latina. 

Numine significa divindade, Oso corresponde a cheio, assim, podemos afirmar 

que Numinoso significa cheio de divindade. Assim, ao estudar o Numinoso, 

podemos dizer que Otto quer apreender o racional e o irracional na ideia de Deus 

(OTTO, 2005). 

Esse ser religioso produz mitos, ritos, articula comportamentos e formula 

distintas religiões sempre com o mesmo objetivo: reverenciar o criador. E deste 



modo, somos chamados a entender e viver esta dimensão sagrada da existência 

humana que rompe com a normalidade e a repetição da vida humana. Por outro 

lado, se somos religiosos por um simples ato da cultura humana, temos de 

entender o comportamento religioso simplesmente como mais um entre os 

tantos outros que temos. 

 Nesta hipótese não há nada de especial em ter ou não ter uma conduta 

religiosa, visto que ter ou não ter tal conduta nada mais é do que um hábito 

humano totalmente desprovido de qualquer relação divina. Neste sentido, ter 

uma conduta religiosa nada mais seria conforme aponta alguns sociólogos do 

que um hábito. Segundo Berger (1985), temos hábitos religiosos assim como 

orações individuais e em comunidade. Logo, não somos seres ligados a uma 

divindade que queremos reverenciar, apenas cumprimos atividades do cotidiano 

de modo repetitivo que produz um certo costume religioso em nós. 

Politeísmo: Termo originário do grego, que significa vários deuses. Polis, 

muitos; Théos, Deus. Assim sendo, temos vários deuses sendo cultuados, 

individualmente ou coletivamente. O politeísmo originou se com o hinduísmo há 

cerca de 2500 a. C. 

As sociedades mais antigas, buscando compreender o mundo e a 

existência da vida, criaram deuses, semideuses, heróis, bem como rituais a eles 

relacionados, aspectos que também serviam para protege-los dos perigos – 

reais ou não. Exemplo disso é a Grécia Antiga, que era politeísta e, portanto, 

acreditavam em diversos deuses. Na crença deste povo, os deuses tinham forma 

humana, mas eram mais belos e poderosos, detentores da imortalidade e de 

poderes sobrenaturais, sendo postos em uma hierarquia. 

Contudo, no que diz respeito à mensagem que transmitem, há distinções 

entre Religião e Mito. Normalmente, a mensagem religiosa é elaborada conforme 

conceitos racionais das doutrinas, além de demandar um certo comportamento 

frente a Deus e ao sagrado. 

O estudo de um conjunto de mitos é a chamada mitologia. Ou seja, são 

as fábulas que explicam o surgimento dos mitos e das divindades destas lendas. 

A mitologia é uma ciência centrada nos mitos, então, compreendendo que estas 

narrativas só podem ser analisadas considerando a cultura que os criou. 

Mito e Religião são associados pela Mitologia Grega, esta que pode ser 

descrita como o conjunto de histórias criadas na Grécia Antiga e que falam de 



deuses imortais, musas e semideuses. Os séculos foram atravessados por estas 

narrativas. Assim como as demais, o surgimento desta mitologia pautou-se na 

tentativa de explicar os fenômenos que, naquele tempo, não eram 

entendimentos por meio da razão.  

O encontro da Filosofia com a Religião está na busca da primeira por uma 

conceituação racional e reflexiva da segunda. Uma das ocupações da Filosofia 

é estudar a linguagem religiosa, observar seus aspectos estruturais e seus 

valores, bem como analisar a esfera espiritual natural do ser humano, pelos 

pontos de vista da ética, da antropologia e da metafísica. Dentre outras coisas, 

tem o objetivo de responder o que é a religião, sobre a existência de Deus, sobre 

o mal, sobre a vida após a morte etc. 

Os conceitos da vida e do mundo que chamamos de filosóficos são 

produto de dois fatores: um, constituído de fatores religiosos e éticos herdados; 

o outro, pela espécie de investigação que podemos denominar de científica. 

Nesta mesma direção propomos uma reflexão procurando conciliar estes dois 

fatores, procurando apresentar que não existem contradições e sim pontos de 

vistas diferentes, uma vez que seria impossível chegarmos a uma verdade 

absoluta. Talvez seja esse o papel principal da filosofia, o da conciliação entre 

essas duas áreas de saber Filosofia e Ciência, até por que ambas iniciam seus 

trabalhos no mesmo pressuposto, o da Racionalidade. 

De acordo com Eliade (1992) o importante para o estudo Filosofia da 

Religião é tentar mostrar como a experiência religiosa se manifesta. Logo 

entendemos que Filosofia e Religião se complementam e se enriquecem nesta 

direção racional e reflexiva, e, neste sentido podemos afirmar que a filosofia é 

fundamentalmente religiosa.  

O objeto Religião não pode ser considerado como um todo compacto e 

uniforme, pois varia de acordo com a experiência individual de cada sujeito. As 

religiões encontram-se em constante transformação, mesmo que sua doutrina 

esteja solidificada, pois é a dinâmica entre o passado e o presente que as 

mantém vivas. 

Há uma diferença entre os conceitos de Religião e de Espiritualidade e de 

Religiosidade, muito embora eles sejam comumente utilizados como sinônimos. 

Sobre a distinção entre os dois últimos, alguns estudiosos acreditam que ela 

esteja na prática de rituais religiosos, sendo que, na religiosidade, esta prática 



está vinculada a uma relação pessoal com Deus e, por outro lado, na 

espiritualidade, esta prática está mais relacionada a questões religiosas não 

institucionalizadas. Contudo, vale ressaltar que a religiosidade não nega a 

espiritualidade e nem o contrário (OTTO, 2005). 

Em suma, na perspectiva da filosofia uma Religião é semelhante a uma 

casa, algumas são grandes outras medias e outras pequenas; mas cada uma 

delas tem suas características e particularidades, sótãos, porões, jardim, quintal, 

dentre outros, para conhece-las bem é preciso muito tempo de pesquisa em cada 

uma delas. 

Ao conceituar o termo religião nos permite aprofundar a perspectiva do 

entendimento e o funcionamento de um determinado grupo religioso. Se 

sabemos o que os dirigentes, fiéis e adeptos de um grupo religioso entendem 

por religião sabemos também como pensam e organizam suas atividades em 

torno dela. O conceito de religião nos dá uma ferramenta a mais no entendimento 

da dinâmica da conduta diária do sujeito religioso. Ao historiador da religião cabe 

escolher e dinamizar sua pesquisa para o melhor entendimento do material a ser 

estudado. Para Berger (1985) a religião é um campo simbólico específico que opera 

de diferentes modos e permite a intercambialidade de artigos religiosos e ideias 

religiosas. Esta forma de expressão da dinâmica da religião aparece de diferentes 

modos nas igrejas, nos ritos e nos modos de vida dos sujeitos (ALVES, 2003). 

No Ocidente, a definição de Religião ganhou um caráter cristão, mas 

alerta-se que este termo não tem um significado único, pois depende de escolhas 

individuais, portanto, quem confere sentido ao conceito somos nós mesmos. Ela 

é popularmente conhecida como a fé na existência de um poder sobrenatural 

que controla o universo e que fornece ao homem a possibilidade de crer na 

continuidade de sua vida após a morte de seu corpo. Os Estados têm a religião 

como um elemento de identificação e ela, geralmente, é importa pelo grupo 

social dominante, ou seja, por uma vontade política, retirando dos indivíduos a 

autonomia para escolher por si só. Para se manter em vigência, ela recorre ao 

uso da força. 

 O termo Religião vem do latim “religare”, termo que significa religação. 

Re-Legere (re-ler): ler de novo ou reunir; Re-Ligare (re-ligar): ligar o homem ao 

Transcendente; Re-Elegire (re-eleger): tornar a escolher.  



 Como dito anteriormente, há grandes controvérsias no que se refere à 

definição de Religião. De modo geral e popular, pode-se dizer que trata-se de 

um sistema coletivo de crenças e práticas relacionadas a conteúdos 

sobrenaturais dentro de culturas e tempos sociais determinados (ALVES, 2003). 

A definição de religião como religação pode ser manifestada de vários 

modos; temor, fascínio. Podemos ainda incluir valores morais, como a santidade 

e uma relação pessoal direta com a divindade. Dentre esses sentimentos de 

religação que mencionamos, o de dependência é o que mais aparece no 

cotidiano, que por vezes se desdobra em um sentimento de interdependência 

em outras palavras, além de Deus, dependemos uns dos outros, seja de forma 

Imanente ou Transcendente. Imanente significa a realidade da religião do 

homem e que o significado da religação é concreto no mundo em que o homem 

está inserido. É interior ao ser humano. Transcendente, por sua vez, significa 

aquilo além do ente, isto é, aquilo que está além do homem, fora da realidade 

concreta. 

Para Berger (1985) a religião é um campo simbólico específico que opera 

de diferentes modos e permite a intercambialidade de artigos religiosos e ideias 

religiosas. Esta forma de expressão da dinâmica da religião aparece de 

diferentes modos nas igrejas, nos ritos e nos modos de vida dos sujeitos. 

Segundo o autor, a religião é, sobretudo um produto do homem, uma construção:  

É através da exteriorização que a sociedade é um produto humano. É através 

da objetivação que a sociedade se torna uma realidade sui generis, e pôr meio 

da interiorização que o ser humano é um produto da sociedade. 

No entendimento de Comte-Sponville (2006), pode-se compreender 

Religião como um agrupamento de rituais e crenças vinculadas a uma realidade 

sagrada transcendente. O grupo social que compartilha estas crenças e ritos 

tornam-se uma unidade e, portanto, uma comunidade. 

 

Religiosidade e Espiritualidade 

 

O ser humano, diferentemente dos demais animais, tem uma percepção, 

um desejo e uma busca pela espiritualidade ou pelo que se entende, em certos 

contextos, como religiosidade. O ser humano não consegue viver apenas com a 

racionalidade. Ele necessita do caráter afetivo, do lúdico, do imaginário. Ele é 



homo complexus. Entretanto, a educação formal, a ciência e o mundo moderno, 

na maioria das vezes, privilegiou a racionalidade e ignorou as aptidões lúdicas, 

imaginárias e míticas, deixando a religião e a religiosidade de lado, cometendo 

um grande equívoco no processo de formação humana. 

Durante o Iluminismo, uma grande mudança de perspectivas trouxe novas 

ideias, rompendo com a visão teocêntrica e com o predomínio da religião em 

detrimento da razão, vigente na Europa desde a Idade Média. Os iluministas 

entendiam que as crenças religiosas e o misticismo deveriam ser substituídos 

pelo pensamento racional, mais apropriado para a evolução da humanidade 

(LUCKMANN, 2014). 

Pode-se considerar a religiosidade e o sagrado como a origem das 

normas e da ordem, como a manutenção da vida social. Otto (2005) entende a 

religiosidade como as práticas religiosas, organizacionais ou não, e que podem 

ser entendidas como fenômenos decorrentes da cultura. Por exemplo, só o ser 

humano apresenta sentimentos espirituais e religiosos a respeito da morte e é 

daí que surge a força da religião: é na vida espiritual, depois da morte, que a 

fundamentação da religiosidade acontece. 

As práticas religiosas organizacionais dividem-se em pública, social e 

institucional; já as práticas não organizacionais dividem-se em privada, pessoal 

e individual. A religiosidade é percebida como experiência individualizada do 

transcendente e não deve ser confundida com o conceito de religião, sendo sua 

matriz instituída. 

Como traçado antes, há diferença entre religião e espiritualidade. A 

primeira tem relação com a crença, com a aceitação de determinada realidade 

sobrenatural, diretamente vinculada a rituais e dogmas estabelecidos. Para 

Weber (2004), a religiosidade pode ser vista como a crença e a prática da religião 

por alguém. Por outro lado, a espiritualidade diz mais sobre as qualidades do 

espírito humano, como o amor, o perdão, a compaixão etc. 

Tanto a religiosidade quanto a espiritualidade estão associadas à 

satisfação de viver, ao bem-estar psicológico, a benefícios para a saúde mental 

e física, pois ambas dão aos indivíduos sentidos para suas vidas, ajudando-os a 

lidar com a dor e com a morte.  

Ainda hoje, vivenciando, como muitos falam, o pós-modernismo, 

momento em que predominam a lógica e o racionalismo, a busca pela 



religiosidade e/ou pela espiritualidade ainda é muito presente, mas de forma 

individual e não coletiva. 

Chama-se a religiosidade contemporânea de ateísta ou laica. Ela abrange 

várias formas de viver a espiritualidade, sendo caracterizada pela racionalidade, 

pelo bem-estar e pelo princípio da autonomia. Não há crenças em figuras 

mágicas, como deuses. A liberdade religiosa é usufruída a partir da laicização 

dos indivíduos da sociedade (FRANCO, 2015). 

Temos, então, uma nova concepção de religiosidade, que não é mais 

como a antiga: trata-se de uma religiosidade descentralizada e desvinculada 

com a instituição religiosa, cujos dogmatismos são customizados de acordo com 

seus interesses. A questão da secularização e da religiosidade laica, 

principalmente, após o fim da II Guerra Mundial, tem se ampliado de forma 

considerável no pensamento ocidental. (LUCKMANN, 2014). 

A Espiritualidade é considerada a partir do entendimento de um Ethos 

integral do ser humano, sendo ela parte deste processo. Ethos significa “caráter 

moral” e diz sobre o conjunto de crenças e hábitos que caracterizam um povo. 

Aristóteles entende que nosso caráter é edificado conforme nossos hábitos, ou 

seja, é por meio deles que obtemos a excelência moral (KÜNG, 1993). 

Em uma conceituação de dicionário, espiritualidade diz sobre aquilo que 

é espiritual, que transcende, sublime, eleva. Percebe-se que esta sensação pode 

ser vivida a partir de diferentes tipos de experiências, não precisando que elas 

estejam necessariamente vinculadas com a religião, podendo fazer parte, 

inclusive, do Ateísmo. 

A Espiritualidade é uma busca individual por respostas acerca das 

questões existenciais, sendo que, a partir dela, podem (mas não 

obrigatoriamente) ser desenvolvidos alguns rituais religiosos e, em 

consequência, se formar uma comunidade. O silêncio, e não as religiões e 

crenças, é o caminho para a espiritualidade. As tradições religiosas oferecem às 

novas sociedades laicas a via do amor incondicional e da unidade para o 

conhecimento (OTTO, 2005). 

Nota-se, neste sentido, a maior amplitude da espiritualidade em relação à 

religião e à religiosidade. Ela se refere à procura pessoal por respostas, sendo 

que a relação com o Sagrado não é necessária, apesar de poder existir. É, 



portanto, uma capacidade inata da psique humana, uma habilidade do cérebro 

para descobrir outras manifestações de sentido aos fenômenos da vida. 

A espiritualidade está ligada às experiências com aquilo que ultrapassa o 

que é corriqueiro no dia a dia, permitindo com que os sujeitos sejam mais 

criativos perante as questões existenciais. Ela incentiva o ser humano a buscar 

o sagrado, procurando o sentido e as respostas para os problemas da vida 

naquilo que transcende. Não se pode confundir a espiritualidade com o domínio 

das religiões ou de outro movimento espiritual, pois ela é pertencente ao próprio 

ser humano (BOFF, 2006). 

A espiritualidade leva o indivíduo para além de seu universo, trazendo 

para ele seus aspectos mais profundos, interiores, permitindo que ele busque as 

respostas para os problemas que permeiam a vida, como de onde ele veio, para 

onde ele vai, qual o sentido de estar vivo, entre outras relacionadas à busca de 

sentidos para a existência (BOFF, 2006). 

O que é abrangido pela espiritualidade é a dimensão existencial, da 

essência do ser humano, envolvendo questões reflexivas acerca do significado 

da vida. É uma busca individual em relação com aquilo que transcende ou com 

o que é sagrado. Não se trata de uma doutrina religiosa, aliás, ela nem precisa 

ter vínculo com alguma religião. As crenças pessoais podem não ter relação com 

as crenças específicas de uma religião e nem com um Deus. 

Neste sentido, Luc Ferry (2008) discorre sobre a espiritualidade laica, 

compreendendo-a para além do religioso. Essa espiritualidade recebe uma 

herança espiritual das religiões tradicionais, entretanto, não exige que se 

assuma uma delas para buscar o sentido da existência.  Para o autor, esta é 

uma forma de aprimorar o espiritualismo do ser humano, auxiliando-o a se 

desvincular de seu egoísmo inerente e fazendo com que ele se aproxime do 

outro não por interesses, mas por compaixão e amor. 

 

Ateísmo e Teísmo 

 

Segundo o IBGE (2010), os últimos anos registraram um aumento do 

número de indivíduos que se dizem sem religião, ou seja, pessoas que já 

assumem este posicionamento sem receio. Cabe ressaltar que não ter afiliação 

religiosa não significa não ser religioso, apenas indica a queda da religião 



institucionalizada em detrimento do crescimento desta dita “religião invisível”. A 

seguir, será apresentado um debate acerca das questões destacadas 

anteriormente a fim de pontuar a opinião defendida neste trabalho. 

Para a filosofia iluminista, cada indivíduo tem a liberdade para pensar por 

si mesmo, sem que movimentos religiosos ou demais ideologias o influenciem. 

As ciências modernas são mais valorizadas pelos iluministas do que pela filosofia 

tradicional. Eles querem ultrapassar a simples dedução, partindo para a 

observação e para o experimento, provocando uma reelaboração da teoria do 

conhecimento, com maior foco dos princípios aos fenômenos e ao particular, 

tendência que já vinha crescendo no século anterior (BREMMER, 2010). 

Um dos filósofos mais lembrados do iluminismo é Jean-Jacques 

Rousseau, que também era teórico político, escritor e compositor musical. Em 

suas postulações, defende a ideia de que os sujeitos possuem um princípio 

natural – chamado consciência – que os permite julgarem o bom e o mau, o certo 

e o errado, o justo e o injusto. Em sua obra intitulada Emílio, o autor argumenta 

que o educador não tem a missão de ensinar a justiça e a virtude, mas de 

possibilitar que o aluno adquira, por meio do uso da razão, discernimento para 

que sua natureza não seja corrompida. É a partir de Rousseau que surgem 

atitudes no que se refere ao Ateísmo, Agnosticismo, Teísmo e Deísmo. 

Bremmer (2010) explica que o termo atheos quer dizer “sem Deus”, 

portanto, aquele que afirma não acreditar na existência de divindades 

sobrenaturais é chamado de ateu. No entendimento de Walters (2015), de modo 

geral, considera-se o Ateísmo como a negação de Deus, partindo da ideia de 

que o princípio original da ordem é, de alguma forma, análogo à própria razão. 

Outra definição para Ateísmo é dada por Dowell (1999), que alega que se 

trata de todo tipo de ausência de crença intelectual ou existencial em algum deus 

ou deuses que se preocupam com o destino da humanidade. Os ateus podem 

ser de dois tipos: os que defendem a não existência de Deus e os que dizem 

que, nas relações humanas, não há espaço para um ser sobrenatural. 

Decorre do Iluminismo o ateísmo moderno, por conta do anticlericalismo 

vivido pela França naquele século e que se ampliou pela Europa Ocidental no 

correr dos séculos seguintes. Entretanto, cabe ressaltar que eram poucos os 

filósofos deste movimento que se declaravam ateus, entre eles, Diderot. A 

grande maioria deles eram deístas, ou seja, acreditavam na existência de Deus 



como criador e controlador do mundo, entretanto, negava a revelação. Nos 

Estados Unidos, os movimentos avivalistas foram grandes adversários do 

deísmo. 

De origem grega, Teísmo significa “Deus”, ou seja, é utilizado para se 

referir ao que crê na existência de uma (ou mais de uma) entidade superior 

responsável pela criação e evolução do universo. Não se refere a um sistema de 

ritos e costumes, bem como não tem uma instituição ou sacerdotes, portanto, o 

Teísmo não se caracteriza como religião. 

Trata-se de um conceito filosófico e religioso elaborado para atingir a 

compreensão sobre o Criador, admitindo que ele é a única entidade responsável 

pela criação do universo, sendo um ser onisciente e onipotente. 

Existem diferentes classificações dentro do Teísmo. Ele pode ser 

monoteísta, ou seja, a fé é depositada em apenas um Deus; politeísta, referente 

à crença em várias entidades; e henoteísta, com a adoração a apenas um Deus 

superior, entretanto, sem deixar de crer em outros deuses inferiores. Além disso, 

pode ser cristão, o que significa que a fé está em um único Deus, este que é o 

fundamento de todo o Cosmos; monista, relacionado à filosofia ocidental dos 

pré-socráticos, escola que tem Spinoza como seu membro mais relevante. No 

tipo monista, acredita-se em uma substância da qual todas as coisas do universo 

derivam (BREMMER, 2010). 

O surgimento do Teísmo data o século XVIII, em contraposição aos 

presentes deísmo, ateísmo e panteísmo. Neste movimento, apoia-se a crença 

em um Deus único, transcendente, supremo, criador do universo e ativo no 

mundo. Apesar de depositarem sua fé na revelação divina, os teístas também 

creem no poder da razão. A visão de mundo dos pertencentes ao Teísmo tem 

base no supernaturalismo, ou seja, que crê que para além do mundo natural, há 

outras possibilidades. 

Deus, no Teísmo, é entendido como a causa e a força para tudo o que 

existe, a fonte de todas as coisas, mas recorre à parâmetros racionais para 

entender este ser superior. A lógica é que, se tudo tem um motivo, então, existe 

uma primeira causa para a origem. 

Os conteúdos da fé revelada pelas religiões não são considerados pelo 

Teísmo filosófico. Além disso, o valor da ciência experimental não é perdido 

neste movimento. A afirmação que o descreve é a de que toda estrutura natural 



possui um autor inteligente e o mundo possui uma ordem dada pelo seu criador, 

sendo que tudo está ajustado conforme um plano traçado em sua totalidade 

(FEUERBACH, 2007). 

 

Agnosticismo, Deísmo e Panteísmo 

 

A palavra Agnosticismo deriva do grego, a que significa negação, e 

gnósticos, que significa ser capaz de conhecer; ou seja, agnosticismo é alguém 

incapaz de conhecer. Refere-se essencialmente à questão do não saber ou a 

ignorância, como afirmou Sócrates, ao ser consciente da sua própria ignorância 

e limites do cognoscível.  

O Agnóstico não acredita, necessariamente, em Deus, entretanto, não 

nega sua realidade ôntica (COMTE-SPONVILLE, 2007), ou seja, aceita a 

possibilidade de que alguma entidade divina exista. Em uma perspectiva 

doutrinal, pode-se ver o agnosticismo como a descrença de que seja possível 

conhecer e provar a existência ou inexistência de Deus. Então, trata-se de um 

princípio filosófico para o qual não se pode saber se há ou não um Deus, 

inclusive, para os agnósticos, não existe sequer a possibilidade de comprovar 

que o mundo é mesmo natureza ou espírito (BREMMER, 2010). 

Neste sentido, percebe-se que o agnosticismo entende que o homem não 

é capaz de conhecer verdadeiramente o ser e as coisas. Os fenômenos 

sobrenaturais, para este movimento, são tidos como inacessíveis ao 

entendimento humano. A única possibilidade é conhecer a aparência das coisas, 

entretanto, nunca a realidade.  

É uma corrente de pensamento que argumenta que o que não pode ser 

cientificamente analisado é inatingível, o que leva, então, à suspensão da razão 

no que se refere a questões religiosas. Deste modo, o homem não consegue 

ultrapassar o âmbito da realidade conformada pelos fenômenos e solucionar os 

problemas religiosos ou metafísicos. 

O termo “agnóstico” é muito recente na história. Foi introduzido em 1869, 

por Thomas Henry Huxley, com a intenção de tratar do pensamento que acredita 

que não há solução para as questões religiosas e metafísicas justamente porque 

vão além dos fenômenos da realidade e, neste caso, não poderiam ser 

estudados por meio de metodologias da ciência (BREMMER, 2010). 



Fundamentado na religião natural ou racional, ou seja, a que se baseia na 

manifestação natural da divindade à razão do sujeito, o Deísmo é uma doutrina 

que aceita que Deus existe, mas defende que seus atributos não são 

determinados. Outros definem este movimento como uma corrente filosófica 

naturalista, para a qual Deus deve ser compreendido por meio do livre 

pensamento e da razão, sem a influência de religião revelada ou dogmas. Os 

responsáveis pela criação do termo deísmo foram os socinianos, no século XVI 

(ABBAGNANO, 1998). 

Etimologicamente, Deísmo e Teísmo são cognatos, e significam a crença 

em um único ou em vários deuses, se contrapondo ao Ateísmo, portanto. Para 

o Deísmo, a existência de Deus pode ser assegurada pela razão, sendo 

necessário desconsiderar as práticas das religiões denominacionais. Os 

membros deste movimento creem que Deus criou o mundo, entretanto, ele não 

age interferindo em sua criação. 

No entendimento deísta, Deus é o criador de tudo, entretanto, não há sua 

interferência no universo, deixando que as leis da natureza sigam seu caminho 

sem ação divina. No referido movimento, a ideia de Deus está mais próxima a 

de uma força criadora, uma energia que move o universo, fugindo da noção de 

um deus antropomórfico. Cabe ressaltar que foi o Deísmo que inseriu a reflexão 

da tolerância religiosa, permitindo um diálogo respeitoso entre as doutrinas. 

Na crença deísta, não são as religiões que revelam Deus, 

responsabilidade esta que cabe à ciência e às leis da natureza. As raízes desta 

doutrina estão relacionadas aos filósofos da Grécia Antiga, principalmente à 

filosofia aristotélica da primeira causa. A ampliação do Deísmo se dá, sobretudo, 

no Renascimento, quando cientistas passam a apoiá-lo, tais como Isaac Newton 

e Galileu Galilei. 

Resumidamente, pode-se elencar algumas características do Deísmo: 

crença em um único Deus, mas sem a prática da religião; a palavra divina está 

vinculada às leis do Universo e da natureza, e não aos livros classificados como 

sagrados pelas religiões; uso da razão para compreender a existência de outras 

dimensões além da realidade; a ciência deve ser afirmada e não contradita pelos 

ideais religiosos; Deus pode ser encontrado de forma mais fácil fora das religiões 

do que dentro delas; o homem é livre para buscar a espiritualidade que preferir; 

os valores e princípios do sujeito são fundamentados no raciocínio lógico e não 



em tradições, autoridades ou livros religiosos; defesa da separação entre Estado 

e religião; preferência pelo racional em detrimento do religioso; a certeza sobre 

as coisas só pode decorrer do método científico (WALTERS, 2015). 

Panteísmo é um termo que surge da combinação das palavras gregas 

“pan”, que quer dizer “tudo” e “theos”, que significa “Deus”, como já dito 

anteriormente. Neste caso, o termo diz que “tudo é Deus”. O movimento 

panteísta acredita que Deus está presente em todas as coisas, seja nos átomos, 

nos seres humanos, na natureza etc. Este sistema filosófico identifica o Criador 

e a sua criação, o que quer dizer que ele vê Deus como o conjunto de tudo o que 

há no universo. Todas as coisas, portanto, são divinas. 

Deus, então, é um ser abrangente, composto por tudo e todos. Além disso, 

o Panteísmo crê que Deus, Universo e Natureza equivalem. Deus, neste sentido, 

não é o criador e nem antropomórfico, porque ele é tudo: cada membro de um 

corpo, cada objeto, em outras palavras, ele é a soma de tudo o que existe. Deus 

não criou o Universo, porque ele o é, e, por isso, é infinito. 

De modo geral, os princípios desta doutrina são: Deus está em tudo, mas 

não é um deus pessoal, com personalidade; Deus não é transcendente, que 

ultrapassa o universo; tudo o que existe é parte de Deus, este que não é apenas 

uma figura abstrata, mas, sim, uma substância que existe em todas as coisas. 

Este, para os panteístas, não existe mundo fora de Deus, assim como também 

não há Deus fora do mundo, haja vista que os dois são o mesmo. Justamente 

por isso, estes indivíduos que pertencem ao Panteísmo valorizam tanto o 

respeito e o cuidado extremo com o mundo, pois, desta forma, também 

respeitam e cuidam de Deus.  

Existem diversos tipos de sistemas panteístas: o clássico é aquele que 

entendia que a única realidade era Deus e o universo era apenas uma realização 

deste; por sua vez, o estoicismo assimilou Deus e Universo, entendendo o 

primeiro como a inteligência cósmica e a força que move e controla o segundo; 

já o neoplatonismo vê Deus como princípio e causa do universo; por fim, o 

naturalista ou materialista é aquele que crê que a própria realidade divina é o 

universo (WALTERS, 2015). 

 

Determinismo e Predestinação 

 



Na visão determinista, a causa de todos os acontecimentos está em fatos 

que ocorreram antes ao tempo presente, ou seja, entende-se que todo evento 

tem um motivo e todo o universo é regido por leis causais e da natureza. 

Justamente por isso, não se pode responsabilizar o ser humano por suas ações 

(ALVES, 2003). 

No Determinismo, tudo é predeterminado, inclusive as ações humanas, 

indo contra a noção de livre-arbítrio. Contudo, a negação deste decorre em uma 

ampla revisão acerca de uma cultura importante e de várias instituições de nossa 

sociedade, ao passo que se fundamentam nos princípios de liberdade e de livre-

arbítrio. 

O livre-arbítrio pode ser definido como a liberdade dos seres humanos 

para escolherem ou para se autodeterminarem, o que significa que em um 

determinado evento, o sujeito poderia ter escolhido agir de modo diferente de 

como agiu. Popularmente, entende-se que essa liberdade de escolha refere-se 

à capacidade das pessoas de realizar ações aleatórias, sem que seu 

comportamento seja determinado por uma força externa. 

O contrário disso é a Predestinação, termo de origem grega que diz sobre 

algo que foi ordenado anteriormente ao evento. Significa, portanto, que tudo 

aquilo que acontece já foi decidido. Nesta doutrina, a crença é que Deus já traçou 

todas as coisas que irão se concretizar. Trata-se de uma ideologia inaugurada 

no século XVI e que foi fundamental para o Calvinismo. 

A Teologia Calvinista entende a Predestinação como o desígnio divino a 

fim de levar o homem à vida eterna, ou seja, encaminhar a criatura racional a um 

fim sobrenatural. A Predestinação é mencionada na Bíblia, entretanto, este 

mesmo livro pontua sobre a liberdade do homem em escolher o seu próprio 

destino. Mas, mesmo afirmando o livre-arbítrio, a escritura diz que Deus tem um 

propósito e trabalha a favor deste (Efésios 1:11, Daniel 4:35, Isaías 14:24 e 

46:10). Ou seja, Deus não faz e nem permite nada que suja de seu propósito 

(Salmo 33:11), o que demonstra Sua soberania no mundo. 

Para os que acreditam na Predestinação, ninguém é digno de salvação. 

Alguns ganham a piedade de Deus e conseguem ascender ao seu lado, 

entretanto, aqueles que não alcançarem a salvação não têm razão para reclamar 

(BERGER, 1985). 

 



Fundamentalismo e Pluralidade Religiosa 

 

A palavra “fundamentalismo” passou nos últimos anos a estar presente 

frequentemente na mídia, muitas vezes de forma equivocada, apresentando o 

Fundamentalismo como algo exclusivamente religioso e mais de ordem Islâmica, 

o que é um equívoco grande já que podemos ter o Fundamentalismo em outras 

religiões e em outras esferas como na política (BOFF, 2006). 

O fundamentalismo não se refere unicamente à religião, mas a todos os 

sistemas políticos, econômicos, culturais, científicos e artísticos que se afirmam 

detentores da verdade absoluta e das resoluções para as questões existentes. 

De modo geral, pode-se dizer que trata-se de um posicionamento que toma 

apenas uma única fonte como base para todo o conhecimento. Ampliando a 

definição, fundamentalismo indica a defesa acentuada e radicalizada por uma 

doutrina, um conceito ou ideologia, não apenas no que se refere à religião.  

O surgimento do termo Fundamentalismo data entre o século XIX e XX, 

criado nos Estados Unidos, diante do surgimento de um protestantismo 

extremamente conservador em oposição à modernização da sociedade, à 

ciência e à chegada do liberalismo na teologia. No caso, o Fundamentalismo 

referia-se à luta pela permanência dos fundamentos da fé cristã que estavam 

sendo deixados de lado por aqueles que estavam aptos a aceitarem as 

transformações sociais dos novos tempos, estas ancoradas nos princípios da 

paz e da justiça (SCHLESINGER, 1995). 

O resultado deste movimento fundamentalista é uma prática política, 

religiosa, cultural e ideológica que argumenta a favor de determinados princípios 

a partir de uma visão acrítica e radical e que nega as mudanças trazidas pela 

modernidade, entre elas, ideias como os da democracia, da tolerância e da 

diversidade. É um posicionamento que pode ser identificado em várias religiões, 

como a católica e a islâmica, por exemplo. É importante ressaltar que o 

movimento ultrapassa as fronteiras do Islã, alcançando as demais doutrinas. 

Geralmente, o Fundamentalismo aflora em momentos de crise, de insegurança 

ou de instabilidade social ou econômica (STIGAR, 2014). 

Portanto, pode-se encontrar o Fundamentalismo em setores de todas as 

religiões, bem como dos vários caminhos espirituais. No caso islâmico, por 

exemplo, vê-se que os adeptos da ala mais radical tem a intenção de elevar o 



Alcorão à única forma aceita de vida, de organização estatal, de moral e de 

política. O judaísmo fundamentalista, por sua vez, está centralizado na 

edificação do Estado de Israel conforme descrito em sua bíblia. Uma forma de 

reduzir a radicalização e fazer com que um fundamentalista enxergue o direito 

do outro com mais tolerância e a importância da diversidade é praticar o diálogo 

exaustivamente. 

Quando se quer dizer sobre algo amplo, múltiplo, utiliza-se o termo 

Pluralidade, que pode estar relacionado à diversidade de seres ou de objetos 

reunidos em um mesmo espaço. Deve-se tomar cuidado para não confundir as 

expressões “diversidade religiosa” com “pluralidade religiosa”. A primeira refere-

se à existência de várias formas religiosas em um mesmo ambiente, enquanto a 

segunda diz respeito a um pensamento filosófico que aceita como válida e 

verdadeira qualquer religião, não importando a doutrina. 

Neste caso, todas as crenças são respeitadas pela pluralidade religiosa, 

tendo como única condição a busca pela felicidade, pelo bem celeste e pela paz 

de espírito. Não existe a obrigatoriedade de praticar algum tipo de religião para 

se aceitar a pluralidade religiosa, pois está se apresenta mais como uma filosofia. 

Tanto a diversidade religiosa quanto a pluralidade são próprias das 

culturas de cada sociedade e a vivência em coletividade está intimamente ligada 

ao respeito às diferenças. É preciso, então, que haja proximidade e diálogo para 

conhecer outras experiências, permitindo que as pessoas caminhem lado a lado 

(STIGAR, 2014). 

Um novo processo político e social de relativização do catolicismo foi 

iniciado a partir da promulgação da Constituição da redemocratização, em 1988, 

quando instaurou-se o dever de reconhecer que várias religiões coabitam no 

território nacional. Mas cabe ressaltar que, mesmo antes deste texto, já era 

observado um trânsito natural das pessoas entre as muitas religiões existentes 

sem que isso se apresentasse como um problema. 

A pluralidade religiosa é uma das marcas do Brasil na 

contemporaneidade. O sujeito tem autonomia em suas decisões privadas e a 

pluralidade religiosa é fortalecida por isso. Para que esse pluralismo tenha êxito, 

é imprescindível que haja diálogo entre as variadas culturas e tradições 

religiosas. 



Além disso, toda a sociedade deve estar aberta ao diálogo sobre a 

diversidade religiosa e sobre como a fé alheia deve ser respeitada, não 

importando a doutrina, mesmo que o Brasil tenha uma religião matriz cristã. O 

pluralismo religioso e o diálogo entre as religiões têm ganhado em um contexto 

de Sincretismo, ou seja, de mistura de diversos (STIGAR, 2014). 

 

Intolerância e Discriminação Religiosa 

 

Um dos principais gatilhos de bullying nas escolas é a Religião, por isso a 

importância de tratar sobre a intolerância religiosa, visto que sua presença nos 

espaços de convivência afetam o bem-estar das pessoas e, no caso das escolas, 

o aprendizado dos alunos. 

O preconceito e a intolerância, certamente, decorrem da ignorância e do 

egoísmo. É fundamental que professores e alunos se tratem com respeito, não 

importando as crenças individuais de cada um, evitando, desta forma, a 

intolerância e a perseguição religiosa. 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar 2015, publicada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), a porcentagem de 

estudantes entre 13 e 17 anos que afirmam ter sofrido humilhação nas escolas 

por conta de sua crença religiosa é de 4,2%. Este percentual coloca a 

intolerância religiosa em quarto lugar no ranking de motivos que levam a 

provocações no ambiente escolar, perdendo apenas para aparência do corpo, 

aparência do rosto e raça/cor. Em quinto e sexto lugar estão, respectivamente, 

orientação sexual e região de origem. 

É uma situação que precisa ser revertida com urgência, sendo que o 

diálogo e a informação são os principais instrumentos para diminuir a 

intolerância. É mais fácil respeitar as diferenças e aprender a importância da 

diversidade quando se entende que as várias religiões existentes são 

manifestações culturais que possuem sua legitimidade. No entanto, para 

conseguir, é fundamental que as instituições escolares – e toda a sociedade – 

se comprometam com a promoção da equidade, criando medidas de 

enfrentamento à discriminação e ao preconceito. 



Define-se intolerância religiosa como o conjunto de ideologias e ações 

que ofendem religiões e crenças distintas, ou seja, trata-se da incapacidade de 

lidar com o posicionamento religioso alheio. Suas principais características são 

os atos de discriminação, de violência – que pode ser ideológica ou física –, ou 

qualquer tipo de atitude que viole a liberdade de culto das pessoas. Em situações 

mais extremas, a intolerância pode se tornar uma perseguição religiosa, 

tipificando um crime de ódio contra a dignidade e liberdade humana. Em alguns 

casos de perseguição, ocorrem, inclusive, atentados à vida contra grupos de 

outros movimentos religiosos (BOFF, 2006). 

Etimologicamente, tolerância é um termo que vem do latim “tolerare” que 

significa “suportar”, “aceitar”, no entanto, deve ser mais do que esta definição, 

uma vez que não podemos suportar para sempre algo. Tolerar o que está bem 

afastado, segregado e excluído por mim fica bastante fácil, pois não requer 

esforço de compreensão e de busca de convívio compartilhado (ABBAGNANO, 

1998).  

Entende-se, então, que o conjunto de ações e pensamentos que anseiam 

atacar as práticas e crenças religiosas de outrem configura a intolerância 

religiosa. O assunto é muito sério, ainda mais quando se percebe a ausência de 

interesse em conhecer de forma mais profunda as culturas diferentes de modo 

que se torne mais fácil a aceitação do outro.  

No Brasil, não existe uma religião oficial, tornando-o um país de Estado 

Laico, ou seja, neutro no que diz respeito às várias religiões presentes no 

território brasileiro. Igreja e Estado não atuam em conjunto, o que assegura que 

a atuação das instituições públicas não sofre – ou não deveria sofrer – influência 

religiosa. Várias legislações nacionais e internacional protegem os indivíduos da 

intolerância e da discriminação, tais como a Declaração das Nações Unidas, o 

Código Penal e a própria Constituição Federal. 

O art. 5º, inciso VIII, da Carta Magna de 1988 dispõe que: “ninguém será 

privado de direitοs pοr mοtivo de crença religiοsa ou de cοnvicção filοsófica ou 

pοlítica, salvo se as invοcar para eximir-se de obrigação legal a tοdos impοsta e 

recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei”. Então, além de 

estabelecer a separação entre Igreja e Estado, a Constituição Federal assegura 

a igualdade de todos os cidadãos, independentemente de suas crenças 



individuais. Deste modo, a liberdade religiosa é constitucionalmente garantida e 

não deve, portanto, ser violada. 

Os direitos, também constitucionais, de liberdade de expressão e de 

opinião permitem que os dogmas e as ações das religiões sejam criticadas ou 

questionadas, entretanto, não abre espaço para a disseminação de ódio e 

desrespeito ao grupo religioso em questão (BRASIL, 1988). 

O art. 208 do Código Penal Brasileiro pontua sobre o impedimento ou a 

perturbação da prática religiosa: 

 

Art. 208 - Escarnecer de alguém publicamente, pοr mοtivo de crença 
ou função religiοsa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto 
religiοso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religiοso:  
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa. 
Parágrafo único - Se há emprego de viοlência, a pena é aumentada de 
um terço, sem prejuízo da cοrrespondente à viοlência. 

 

Já a Declaração das Nações Unidas foi publicada em novembro de 1981 

e traz dispositivos que apregoam sobre a liberdade de culto religioso, 

independentemente de qual seja a crença dos indivíduos. Foi um documento 

elaborado a fim de reduzir a discriminação no contexto da religião. Os textos 

apresentados a seguir são alguns dos exemplos de artigos da Declaração que 

tratam do assunto. 

No Brasil, comemora-se o Dia Nacional de Combate à Intolerância 

Religiosa em 21 de janeiro, uma forma de ampliar a reflexão sobre o tema e de 

disseminar a ideia de que se deve respeitar a diversidade religiosa existente no 

país. 

Cabe pontuar que a ausência de crença também não deve ser razão para 

ódio ou discriminação. É preciso respeitar os religiosos de todas as doutrinas, 

bem como os não-religiosos, de modo a assegurar a liberdade individual de culto, 

de opinião e de expressão. Neste caso, agressões motivadas pela intolerância à 

falta de crença devem ser denunciadas, assim como as decorrentes da 

intolerância à crença alheia. 

Nas últimas três décadas, o mundo tem assistido ao crescimento de 

diversos grupos fundamentalistas islâmicos. Estes movimentos agem 

cometendo atos terroristas em nome de seu Deus. A estratégia de tais grupos é 

disseminar o medo e o pânico geral, atingindo pessoas que, de forma direta, 



nada têm a ver com suas reinvidicações. Por isso, muitas das discussões 

políticas e religiosas da atualidade estão voltadas ao fundamentalismo religioso, 

contudo, mesmo com largos debates, vê-se que existe muita dificuldade para 

entender a questão. 

A natureza humana é, em sua essêncial, pluralista, sendo composta por 

diversas condições, como cor, língua, gênero, aparência física, costumes etc. O 

diálogo interreligioso, portanto, vai ao encontro desta pluralidade, mas, por outro 

lado, ele se apresenta como o grande gargalo da contemporaneidade para as 

igrejas e para as instituições escolares. É fundamental que tomemos cuidado 

para não sermos intolerantes com a crença alheia (BOFF, 2006). 

É preciso compreender a diversidade e a liberdade religiosa. Cada vez 

mais, aborda-se estes assuntos no contexto escolar, pautas que compõem o 

processo educativo, haja vista que não podemos ignorar a crescente intolerância 

religiosa em todo o mundo. A perseguição a pessoas de outras crenças ainda é 

muito recorrente. Dados indicam em cada cinco países, um apresenta violações 

graves à liberdade de culto religioso. A perseguição religiosa é declarada em 21 

nações. 61% da população do planeta, ou seja, cerca de quatro bilhões de 

pessoas, vive em países que não respeitam a liberdade religiosa, um número 

alarmante. A cada sete cristãos, um está privado de sua liberdade de crença. A 

África e a Ásia são os continentes com maior registro destas violações. 

 

Considerações finais 

 

 Como podemos observar, há várias maneiras de experimentar a 

espiritualidade compõem a Religiosidade Contemporânea, também chamada de 

ateísta ou laica. O que se compartilha nessas experiências é a não existência de 

uma crença em deuses e em elementos relacionados ao pensamento mágico. 

Além disso, a autonomia, a racionalidade e o bem-estar são princípios 

valorizados nestas religiosidades. Pensa-se que, para aproveitar a liberdade 

religiosa, é necessário laicizar as estruturas sociais e os indivíduos. Neste 

sentido, a disciplina de filosofia muito pode corroborar esse processo de 

formação intelectual e de esclarecimento dos sujeitos. 

 A diversidade religiosa é muito vasta no contexto brasileiro, até por conta 

da miscigenação cultural que compõe a história do próprio país, que passou por 



muitos processos migratórios e recebeu povos de várias culturas e religiões. O 

Estado Laico se justifica, inclusive, por conta dessa pluralidade religiosa e 

cultural, bem como a separação de Igreja e Estado, de modo a  
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