
A Farsa do Brasil Laico 

O teísmo esta mais presente no mundo moderno, do que esteve presente nas 

primeiras civilizações, como a grega por exemplo. A fé, muitas vezes uma 

“herança” passada de geração em geração, parece que se tornou uma das 

características mais fortes do ser humano. Desacreditar em um ser superior, 

paraíso, inferno ou em qualquer coisa que a ciência não consiga provar, 

logicamente é algo que deveria ser comum. No entanto não é.  

O Brasil, um dos maiores países cristão do planeta, além de sua grande 

diversidade cultural, também abriga uma desastrosa intolerância àquilo que foge 

dos padrões do cristianismo. O grande preconceito à comunidade LGBT é um 

claro exemplo disso. Dizer que o Brasil é um país laico é o mesmo que fechar os 

olhos à realidade exposta.  

A religiosidade brasileira ultrapassa qualquer limite de respeito às diferenças, dado 

que a própria política do país esta sendo “tomada” por uma bancada denominada 

evangélica. Os prédios públicos comportam símbolos religiosos e até no dinheiro 

está impresso uma mensagem cristã. Além disso, os canais da TV aberta já foram 

“invadidos” pelos programas religiosos e algumas escolas públicas (no nordeste) 

desprezam disciplinas como filosofia e sociologia e dão aulas de religião. Por conta 

de toda essa “invasão ideológica”, os cidadãos, desde a infância, estão sendo 

condicionados a serem cristãos, desconsiderando qualquer idéia contrária. Esse 

grande condicionamento ideológico não é benéfico à sociedade, isso porque a 

intolerância está presente em todas as partes. Direitos como o de livre 

pensamento estão sendo violados e essa violação está sendo justificada pela fé da 

maioria.  

Para que todos os direitos sejam respeitados e para que o Brasil seja um país laico 

também na prática, é necessário que desde a educação infantil, o cidadão possa 

ter parâmetros para decidir no que acreditar, ou no que não acreditar. 
 


