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Resumo: Cento e vinte e sete anos depois da primeira constituição republicana 

do Brasil, que trazia o Estado laico, era de se esperar ao mínimo a superação da 

figura do Estado unido a igreja, entretanto o cenário atual ainda é alarmante e a 

alienação religiosa parece, a cada dia mais, desvairar certos fieis. O cenário nas 

duas maiores cidade da Região Metropolitana do Cariri não é tão diferente do 

restante do país, principalmente por conta da convergência religiosa em torno da 

figura do Padre Cícero Romão Batista, assim as pesquisas sobre as religiões se 

tornam cada vez mais necessárias a fim de desmistificar certas crenças que 

ainda são vistas com maus olhos, afinal só o conhecimento libertará o 

homem.Com a finalidade de ampliar o discernimento à acerca do tema, a 

professora Ana Elisa Linhares de Meneses Braga, propôs a criação de um 

documentário sobre a intolerância religiosa, a presença feminina nos cultos e até 

mesmo a racismo presente nessas estruturas nas cidades de Crato e Juazeiro, 

através deste foi possível enxergar a dicotomia entre a realidade e a nossa Carta 

Política  atual que tanto preza pela liberdade, religiões como o xamanismo, 

espiritismo, candomblé, judaísmo e até mesmo o catolicismo foram questionas 

e com todas as entrevistas foi possível observar que o preconceito religioso não 

atua apenas de uma maneira externa, mas sim ate mesmo dentro dos próprios 

núcleos religiosos. As declarações foram obtidas principalmente com os 

representantes de cada religião, entretanto é necessário a indagação sobre os 

praticantes das mesmas e o nível de conhecimento a respeito do tema, 

procurando a expansão do projeto proposto. Entende-se, por conseguinte, a 

relevância que a religião possui na vida particular de cada pessoa, e o limite 

entre a direito à dignidade do outro e entre liberdade de expressão, levando em 

contemplação questões jurídicas. A liberdade de religião traz em seu significado 

a luta contra a intolerância, possuindo o respeito requerido para seu direito 

particular devendo ser o mesmo atribuído ao direito dos outros. Por conseguinte, 

o respeito e a tolerância devem deve ser buscados, para que o drástico 

individualismo não se sobressaia aos direitos constitucionais garantidos, no qual 

sem liberdade religiosa não se pode tratar em exercício pleno da cidadania.  
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