
176

SEMANA 3

UNIDADE TEMÁTICAS: 

Crenças Religiosas e Filosofias de Vida.

OBJETO DE CONHECIMENTO: 

Crenças, filosofias de vida e esfera pública.

HABILIDADE: 

(EF08ER04X) Exemplificar e debater sobre as possibilidades e os limites da interferência das tradi-
ções religiosas na esfera pública.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Interferência das tradições religiosas na esfera pública.

TEMA: O tênue limite entre laicidade e confessionalidade

Olá, estudante!

Nesta semana, vamos continuar discutindo sobre os limites necessários para que haja uma real laici-
dade de Estado.

Faça as atividades com bastante dedicação. Temos certeza de que você se sairá muito bem!

BREVE APRESENTAÇÃO 

Sabia que 64 países têm símbolos religiosos em suas bandeiras nacionais?

A bandeira brasileira tem alguns símbolos que podemos identificar facilmente: as estrelas, por exem-
plo, mostram a quantidade de estados da nossa nação e o Distrito Federal. As cores representam: as 
matas e florestas (retângulo verde), o ouro (losango amarelo), o céu estrelado (círculo azul) com a faixa 
“Ordem e Progresso”. Em nossa bandeira, não há um símbolo religioso, porém, eles estão presentes 
nas bandeiras nacionais de um terço do total de 196 países do mundo. Isso significa que 64 países são 
incluídos nessa categoria religiosa, de acordo com uma pesquisa realizada pela Pew Research. 

Segundo as análises do estudo, dessas nações, cerca de metade têm símbolos cristãos (48%) e um 
terço inclui símbolos islâmicos religiosos (33%) em suas bandeiras, sendo oriundos dos dois maiores 
grupos religiosos do mundo, que aparecem em várias regiões.

Acerca dos símbolos cristãos, alguns países da Comunidade de Nações Britânicas (composta por 53 
nações) continuam a incorporar referências cristãs em suas bandeiras. Além destas, Espanha, Grécia, 
Noruega e República Dominicana estão entre os países que utilizam símbolos nacionais cristãos.

O islamismo, segunda maior religião presente no mundo, comina muitas nações do continente africano. 
Os símbolos islâmicos são encontrados nas bandeiras dos 21 países da África subsaariana, na região 
Ásia-Pacífico, no Oriente Médio e Norte da África.

Em se tratando de símbolos religiosos budistas ou hindus, eles aparecem em cinco bandeiras nacio-
nais, sendo que, em três desses casos, os símbolos se aplicam a ambas as religiões. Por exemplo, a 
bandeira cambojana retrata Angkor Wat, um templo historicamente associado tanto com o hinduísmo 
quanto com o budismo.
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A bandeira do Nepal também se encaixa nessa característica, possuindo símbolos budistas e hindus 
para representar os dois grupos religiosos predominantes no país. A Índia também é assim, sendo que 
a roda azul-marinho do centro (conhecida como Ashoka Chakra) tem um significado simbólico para 
ambos os grupos.

Já Israel se mantém como o país solitário com símbolos judaicos em sua bandeira nacional, incluindo a 
estrela de Davi e um fundo listrado branco e azul, que representa um xale de oração judaica tradicional.

Segundo o Pew Research, seis países têm símbolos associados a várias outras religiões em suas ban-
deiras, como o Japão. A bandeira japonesa contém um hinomaru, ou sol nascente, que representa as 
raízes espirituais xintoístas dentro do antigo império japonês.

Já na América do Sul, o sol dourado brilhando está presente nas bandeiras de duas nações: Uruguai e 
Argentina. Acredita-se que o astro rei representa o deus inca do sol Inti.

Na bandeira do México, o deus asteca Huitzilopochtli pode ser visto como uma águia empoleirada em 
cima de um cacto com uma serpente em seu bico – uma imagem lendária que se acreditava ter apare-
cido para o povo asteca, instruindo-os a construir a antiga cidade de Tenochtitlan.

Adaptado de BORGES, Claudia. Sabia que 64 países têm símbolos religiosos em suas bandeiras nacionais? Mega Curioso, 27 nov. 2014. 
Disponível em: <https://www.megacurioso.com.br/religiao/54507-sabia-que-64-paises-tem-simbolos-religiosos-em-suas-bandeiras-

nacionais.htm>. Acesso em: 12 maio 2021.

Cristianismo
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Islamismo

Outras Religiões /Hinduísmo e Budismo/ Judaísmo

Imagens disponíveis em: <https://www.megacurioso.com.br/religiao/54507-sabia-que-64-paises-tem-simbolos-religiosos-em-suas-
bandeiras-nacionais.htm>. Acesso em: 12 maio 2021.

PARA SABER MAIS: 

Veja mais sobre o tema neste vídeo. Disponível em: <https://youtu.be/--ZR81TxVL4>. Acesso em 14 de 
maio de 2021.
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ATIVIDADES

1 - Escreva um texto de 10 linhas, explicando o seu posicionamento pessoal sobre a presença de símbolos 
religiosos no espaço público. Na sua opinião, eles comprometem ou não a laicidade? Por quê?

2 - Observe a figura a seguir.

Disponível em: <https://www.atea.org.br/campanhas-de-outdoors/>. Acesso em 11 maio 2021.

Esta imagem faz parte de uma campanha da ATEA – Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos 
pela laicidade de Estado. Nela, vemos uma imagem do plenário do Supremo Tribunal Federal, em 
Brasília. A parede retratada fica em posição de destaque, logo acima dos ministros. Nela, se vê o 
Brasão da República, símbolo nacional, e acima dele, em local destacado na textura da parede, um 
crucifixo – símbolo religioso que remete ao cristianismo, embora nem todos os cristãos o utilizem.

Explique, com suas palavras, qual polêmica pode ser criada a partir dessa forma de utilização dos 
símbolos.
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3 - Leia o texto a seguir com atenção.

Feriados 2021: Confira calendário completo para este ano

Ao todo, 2021 terá 11 feriados nacionais, sendo 10 em dias da semana.

Antes de iniciar o ano, é preciso se organizar em relação aos feriados. Ao todo, 2021 terá nove feriados 
nacionais, sendo que seis deles podem ser prolongados, porque caem e dias de semana.

Confira na íntegra a data dos feriados nacionais em 2021:

Data Dia da semana Feriado

01/01/2021 Sexta Confraternização Universal (Ano Novo)

02/04/2021 Sexta Sexta-Feira Santa

21/04/2021 Quarta Tiradentes

01/05/2021 Sábado Dia do Trabalho

07/09/2021 Terça Independência do Brasil

12/10/2021 Terça Nossa Senhora Aparecida

02/11/2021 Terça Finados

15/11/2021 Segunda Proclamação da República

25/12/2021 Sábado Natal

Exceções

Vale lembrar que o calendário não considera datas relativas ao Carnaval e Corpus Christi, que não são 
considerados feriados nacionais.

As duas datas costumam ser consideradas ponto facultativo no serviço público federal, e são feriados 
estaduais ou municipais em muitos locais.

Assim, quem gozar dessas datas, terá dois feriados a mais: 16 de fevereiro (Carnaval, terça-feira) e 3 de 
junho (Corpus Christi, quinta-feira).

Fonte: https://www.contabeis.com.br/noticias/45450/feriados-2021-confira-calendario-completo-para-este-ano/. Acesso em: 11 maio 2021.

a) Grife, no texto, todos os feriados de natureza religiosa.

b) A qual tradição religiosa se referem os feriados nacionais brasileiros de natureza religiosa?
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c) Na sua cidade existem feriados de natureza religiosa, além dos já citados no texto? Cite os feria-
dos e as tradições as quais eles se relacionam).

d) A existência de feriados nacionais de natureza religiosa já foi justificada por muitos juristas 
como sendo de interesse da maior parte da população e por isso são toleráveis por pessoas que 
sigam crenças ou filosofias diversas. Você concorda com isso? Justifique.

e) O que poderia ser feito para que houvesse igualdade de direitos no que diz respeito aos feriados?


