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O estudo apresenta uma análise da proclamada separação entre Estado – Igreja,
tomando como base as Constituições da República Brasileira, a partir de 1891, quando
formalmente são distintos em suas ações e manifestações. Todavia, a distinção legal não
foi suficiente para que a cultura arraigada através dos séculos, descaracterizasse,
definitivamente, as premissas e a simbologia religiosa presente nas instituições públicas
e nos encaminhamentos do Estado. Assim, a pesquisa realizada busca verificar o que
está previsto constitucionalmente em relação a essa temática e o quê, de fato, observa-se
na prática da realidade brasileira, ou seja, como a laicidade do Estado transita entre o
previsto e o real. Para tanto, inicialmente, é evidenciada a trajetória do Direito
Fundamental à Liberdade Religiosa e a configuração dessa garantia no Brasil. A seguir
enfoca-se a distinção entre o Estado laico e o Estado confessional, verificando-se como
a laicidade aparece na Constituição de 1988 e como é abordada na ordem jurídica atual.
Nesse sentido, são examinados ainda alguns exemplos do tratamento da matéria pela
Suprema Corte Americana e também pela Corte Européia de Direitos Humanos. A
partir dos exemplos estrangeiros, são apresentados casos julgados pelo Supremo
Tribunal Federal referentes ao tratamento da questão da liberdade religiosa, com foco
nos argumentos mais recorrentes utilizados pelos membros da Suprema Corte
Brasileira. Os procedimentos metodológicos remetem a uma pesquisa bibliográfica,
baseada em fontes documentais, em que se procura estabelecer um diálogo entre os
autores lidos, os documentos investigados e a jurisprudência sobre a matéria. O estudo é
concluído com a exposição dos julgados, cujos resultados corroboram a afirmação da
laicidade por parte do Estado e/ou a sua violação nas questões de liberdade
religiosa.[Resumo obtido no Banco de Teses da Capes]

