
 
 

 

 

Discurso – Câmara dos Deputados  

Violações à Liberdade Religiosa na China 

 

Senhor Presidente, no meu discurso de hoje gostaria de trazer ao conhecimento desta 

Casa e da sociedade Brasileira os recentes episódios de afronta ao direito de liberdade 

religiosa ocorridos na província de Zhejiang, na China; e pedir providências ao 

Governo Federal e à Comunidade Internacional para que se mobilizem, com vistas à 

erradicação das violações à liberdade religiosa cometidas pelo governo chinês. Ao 

receber este relatório sobre a China da ANAJURE – Associação Nacional de Juristas 

Evangélicos – nosso sentimento não é outro senão o de indignação e tristeza pelo 

flagrante desrespeito aos direitos humanos fundamentais, em especial, o direito de 

liberdade religiosa. 

Primeiramente, faz-se necessário compreender que a liberdade religiosa representa a 

liberdade mais íntima do ser humano, ou como dizem os norte-americanos, “o 

primeiro direito” (the first right). Sem liberdade religiosa, em todas as suas dimensões, 

não há plena liberdade civil, nem plena liberdade política, isto é, não há possibilidade de 

Democracia.  

A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) consagra a 

liberdade religiosa como direito natural, inalienável, sagrado e irrenunciável. Em 1948, 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece a liberdade religiosa como 

Direito Humano Fundamental, fazendo parte da “dignidade inerente a todos os 

membros da família humana” e funcionando como fundamento da liberdade, justiça e 

paz no mundo. 

A província de Zhejiang é lar de uma das maiores comunidades de cristãos da China, 

principalmente protestantes, e as autoridades locais iniciaram uma campanha contra as 

estruturas religiosas, especialmente as igrejas.  

Segundo dados do site Christian Today, somente na província de Zhejiang, cerca de 400 

igrejas foram demolidas ou afetadas no ano passado. Nos últimos dias, cruzes foram 

removidas de igrejas nas cidades de Ningbo, Cixi, e Lishui. 

Segundo o governo, as ações fazem parte de um combate a estruturas ilegais, porém as 

medidas do governo na verdade representam uma perseguição religiosa e ignoram a 

liberdade de religião garantida na Constituição da China. Em alguns casos, o governo 
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derrubou os templos, classificados como “irregulares”, embora muitos tenham toda a 

documentação necessária para operar.  

Não podemos esquecer também do caso noticiado pelo Portal G1 em dezembro do 

ano passado, em que a cidade de Wenzhou, na mesma província chinesa de Zhejiang, 

decretou a proibição de qualquer comemoração natalina em suas escolas e creches, 

sendo realizadas inspeções para comprovar o cumprimento da ordem. Segundo o 

responsável de educação de Wenzhou, a proibição de celebrar o Natal nos centros de 

ensino tem como objetivo 'reduzir a obsessão das escolas com as festas ocidentais, em 

detrimento das chinesas'. Esse fato constitui uma afronta à liberdade individual e 

coletiva que a sociedade chinesa possui de manifestar sua religião nos espaços públicos, 

podendo ser exercida através de celebrações ou datas comemorativas relacionadas às 

crenças religiosas.  

Senhor Presidente e mui dignos pares desta sessão, não podemos ignorar esses 

últimos acontecimentos em nível internacional que violam o direito à liberdade 

religiosa. Casos como esses demonstram o quanto precisamos nos unir e nos engajar 

para que este direito não seja violado nas nações.  

Concluo este breve discurso solicitando ao Governo Federal e à Comunidade 

Internacional que intervenham junto ao governo chinês, exigindo providências para que 

a liberdade dos indivíduos e das organizações religiosas seja respeitada em sua 

plenitude, e assim sejam erradicadas as violações à liberdade religiosa, e mais 

precisamente, para que se interrompa a campanha do governo chinês de destruição, 

apedrejamento e remoção de cruzes das igrejas localizadas no território Chinês.   

 

Rômulo Gouveia 

Deputado Federal  


