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DIREITO À LIBERDADE RELIGIOSA E O FENÔMENO DA 

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA 

 

Ellen Messias da Vitoria1 

 

RESUMO: Este artigo tem como tema a liberdade religiosa. Seu objetivo é verificar se 

as normas jurídicas que garantem o direito à liberdade religiosa atendem às 

necessidades das minorias religiosas, no sentido de assegurar sua liberdade e 

garantir sua integridade em relação aos grupos intolerantes. Dividida em três seções, 

a pesquisa procura demonstrar as contribuições das normas jurídicas, fazendo uma 

breve comparação entre as Constituições que já vigoraram no país, bem como expor 

as dificuldades enfrentadas por causa da intolerância religiosa no Brasil. 

 

Palavras-chave: Liberdade Religiosa. Dignidade da Pessoa Humana. Direitos 

Fundamentais. Intolerância Religiosa. 

 

ABSTRACT: This article is about religious freedom. Its objective is to verify whether 

the legal norms that guarantee the right to religious freedom meet the needs of 

religious minorities, in order to ensure their freedom and guarantee their integrity in 

relation to intolerante groups. Divided into three sections, the research seeks to 

demonstrate the contributions of legal norms, making a brief comparison between the 

Constitutions that already existed in the country, as well as exposing the difficulties 

faced because of religious intolerance in Brazil. 

 

Key words: Religious Freedom. Dignity of Human Person. Fundamental Rights. 

Religious Intolerance 
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INTRODUÇÃO 
 

A intolerância religiosa é uma temática fortemente relacionada ao ramo dos 

Direitos Fundamentais, tendo em vista, que afronta uma das garantias 

constitucionais da pessoa humana, que é a liberdade religiosa. 

A questão que norteará o presente estudo é uma abordagem do tema 

intolerância religiosa em face da garantia constitucional ao direito à liberdade 

religiosa, à medida que, mesmo existindo em nosso ordenamento previsão legal 

garantindo a liberdade religiosa, os crimes de ódio e as retaliações oriundas da 

intolerância religiosa vêm se propagando vultuosamente em nossa sociedade 

contemporânea, indo bem além das afrontas à escolha religiosa do outro, 

manifestando-se de inúmeras e diversas formas, tais como: verbal, moral, física, 

simbólica, dentre outras. 

Com surgimento anterior à Constituição Federal de 1988, este fenômeno 

está presente desde a formação sociocultural do Brasil, em virtude da união das 

culturas africanas, portuguesas e indígenas, permanecendo até os dias de hoje, 

posto que, apesar dos avanços sociais e tecnológicos, e tentativa de supressão de 

tais condutas, a sensação de impunidade daqueles que realizam esses ilícitos ainda 

é grande.  Acrescenta-se que parte desses atos vem sendo realizados por pessoas 

e grupos que se intitulam como religiosos e a serviço da fé. 

Como já mencionado, tal ponto está presente de forma constante em nosso 

cotidiano, com casos recorrentes e cada vez mais preocupantes. Portanto, no 

decorrer da pesquisa será abordado o vínculo entre os Direitos Humanos com a 

Liberdade Religiosa e de que forma este serve de amparo para a viabilização da 

existência de um país laico. 

Partindo desse princípio, é necessário destacar que a laicidade do Estado 

não significa que este será omisso para implantar direitos e garantias com relação à 

liberdade religiosa, haja vista que a função das leis é controlar comportamentos e 

ações dos indivíduos de acordo com os princípios daquela sociedade. 

Tendo como hipótese que a Constituição Federal prevê o princípio da 

liberdade religiosa, a questão a ser discutida é de que forma nosso ordenamento 

jurídico tem contribuído para resguardar, de fato, o direito à liberdade religiosa. 



 

 

 

Nesse contexto, o objetivo é analisar as normas jurídicas que garantem o 

direito à liberdade religiosa, ante a real necessidade das classes atingidas que 

sofrem constantemente com as investidas de grupos intolerantes e criminosos. 

Ademais, pretende também, apresentar o sentido do direito à liberdade 

religiosa, explicar o conceito de tolerância e intolerância religiosa, analisando o 

combate desta, através das leis de proteção ao direito de liberdade religiosa. 

Imperioso ressaltar, que além dos Direitos Fundamentais, o assunto 

escolhido tem ligação direta com o Direito Constitucional, pois a liberdade religiosa é 

um direito essencial, presente em nossa Constituição Federal, sua violação gera 

efeitos no âmbito do Direito Penal, onde há tipificação e sanção para as hipóteses 

de crimes de intolerância religiosa, bem como dialoga também com a área de 

Direitos Humanos, fazendo parte, inclusive, da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. 

Visando demonstrar as dificuldades enfrentadas no cenário atual, o presente 

estudo examinará a eficácia das leis que garantem proteção à liberdade religiosa, 

com foco nas minorias que sofrem diariamente todo tipo de discriminação, seja no 

trabalho, instituições de ensino, vizinhança e outros ambientes da sociedade, por 

conta de seu segmento religioso. Para isso, a metodologia utilizada será a 

documental e através de coleta de informações. 

Contudo, é possível ponderar que o hábito de marginalizar o que é 

dessemelhante, se encontra enraizado em nossa cultura, no entanto, esse costume 

deve ser desconstruído, pois o que se objetiva, tanto através do ordenamento 

jurídico, quanto pelos indivíduos da sociedade, em especial, os mais afetados pela 

intolerância, é a possibilidade de convivência com respeito e dignidade. Portanto, é 

imprescindível que nenhum cidadão seja oprimido por conta de sua escolha de 

crença, credo ou religião, já bastando as inúmeras exclusões sociais vivenciadas em 

sociedade, seja pela raça, condição financeira, orientação sexual, dentre outras, 

utilizadas para discriminação. 

 

 

 



 

 

 

1 ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: DIREITOS FUNDAMENTAIS, 

DIREITOS HUMANOS E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

A Carta de 1988 constitui, em seu artigo inaugural, a República Federativa 

do Brasil em um Estado Democrático de Direito, determinado no parágrafo único que 

o poder emana da vontade do povo, através dos representantes eleitos por meio do 

voto.  

Segundo Sundfeld (2009), o Estado Democrático de Direito possui alguns 

elementos que o conceituam, dentre eles: a necessidade de ser criado e regulado 

por intermédio de uma Constituição, a eleição e renovação dos representantes do 

povo periodicamente, bem como a hipótese de os cidadãos oporem seus direitos ao 

Estado, tendo em vista sua titularidade. Nele o povo pode atuar regularmente no 

campo político com a garantia de participação, proteção aos direitos individuais, 

sociais e coletivos, no exercício da democracia.  

O destaque dessa implantação é que o poder político passa a ser submetido 

ao povo, ou seja, um de seus fundamentos a partir daquele momento começa a 

advir da soberania popular. Todavia, podemos apontar que o Estado Democrático de 

Direito somente se concretiza de forma integral, quando alcançados os direitos e 

garantias dos direitos humanos. 

Neste cenário, podemos afirmar que após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, foi possível perceber a expansão do rol de direitos e garantias, 

prevendo de forma expressa dispositivos ligados aos direitos individuais e coletivos, 

direitos sociais, e dentre seus fundamentos, ganha ênfase a dignidade da pessoa 

humana, ratificando que sua intenção era garantir o bem-estar da pessoa humana. 

A esse respeito, Piovesan (2016, p.87) declara: 

 

 ”Considerando que toda Constituição há de ser compreendida como 
unidade e como sistema que privilegia determinados valores sociais, pode 
se afirmar que a Carta de 1988 elege o valor da dignidade humana como 
valor essencial, que lhe dá unidade de sentido. Isto é, o valor da dignidade 
humana informa a ordem constitucional de 1988, imprimindo-lhe uma feição 
particular.” 
 

Pela análise da Constituição Federal de 1988, é verificada a ascensão dos 

direitos fundamentais à categoria de cláusulas pétreas. Dentre estes direitos, é visto 

de forma acentuada, o objetivo de assegurar a isonomia no Estado Democrático de 



 

 

 

Direito, garantindo as liberdades existenciais, como por exemplo, a liberdade de 

crença. 

Expõe a redação constitucional que: 

 

Art.5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no  
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
 VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma 
da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias. 

 

Além da Carta de 1988, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

também traz dispositivos que zelam pela igualdade, liberdade e dignidade humana 

indistintamente, nos seguintes artigos: 

 
Art.1º Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação 
uns aos outros com espírito de fraternidade. 
Art. 2º Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de 
outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 
qualquer outra condição. 
Art. 18º Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, 
consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião 
ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo 
ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, em público ou em 
particular. 
 

Do ponto de vista de Sarlet (2006), existe a possibilidade de associar que 

todos os direitos e garantias fundamentais encontram ligação direta e imediata na 

dignidade da pessoa humana, por outro lado, conclui, que estes podem ser 

direcionados à noção de dignidade da pessoa humana, uma vez que todos 

conduzem à ideia de proteção e desenvolvimento das pessoas, indistintamente. Ou 

seja, é notória a presença do princípio da dignidade da pessoa humana em todos 

campos do nosso ordenamento jurídico, seja de forma direta e expressa, seja por 

algum aspecto ligado a esta cogente. 

Embora muito abrangente e complexo quanto à sua definição e delimitação, 

este princípio pode ser entendido como conteúdo de amparo integral à pessoa, 

respeitando os valores morais e intrínsecos dos indivíduos de forma igualitária e 

indistinta. Jamais reduzindo a pessoa a meros números ou massa de manobra - na 

intenção de convir ao interesse de terceiros - garantindo-lhe proteção tanto em seu 



 

 

 

âmbito privado, no tocante as suas escolhas e valores, como em seu espaço social, 

o que abrange a atuação do Estado quanto à consolidação dos direitos individuais, 

bem como a intercessão para que não haja a interferência de atitudes individuais 

que prejudiquem a todos. 

Sarlet (2011) define dignidade da pessoa humana como: 

 

“A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o 
faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e 
da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido 
respeito aos demais seres que integram a rede da vida.” 

 

É papel do Estado a defesa da pessoa humana, de modo a impedir que o 

cidadão seja manipulado em prol do alcance de interesses alheios, suprimir a ideia 

de discriminação entre classes sociais, promover possibilidades para que se garanta 

uma vida digna a todos, erradicando as condições de vida desumana ainda 

presentes nos dias atuais, além de garantir o respeito à individualidade de cada um. 

São estes os componentes que nas palavras de Sarmento (2016, p.92), são 

definidos como valor intrínseco da pessoa, igualdade, autonomia, mínimo existencial 

e reconhecimento.  

Quanto aos Direitos Humanos, imperioso ressaltar que sua historicidade no 

âmbito nacional possui uma vasta trajetória desde a primeira Constituição, 

outorgada em 1824, até a Constituição promulgada em 1988, caminho que será 

brevemente relatado a seguir. 

Partindo da Constituição de 1824, esta foi criada durante o regime 

monárquico, onde grande parte do poder era detido pelo Imperador. Embora tendo 

essa característica, o texto continha a previsão de direitos individuais e garantias, 

mais precisamente, os direitos civis e políticos, que seguiram nas constituições 

seguintes. À época em que a Carta Magna foi outorgada, já havia um entendimento 

sobre os direitos humanos, haja vista a existência da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão de 1789. 

Na Constituição de 1891, apesar de haver a concentração do poder somente 

às camadas superiores da sociedade, ressalta-se que quanto aos Direitos Humanos, 

houve uma extensão do rol de direitos, assegurando a ampla defesa, abolição da 



 

 

 

pena de galés, banimento judicial e morte, separação da Igreja e do Estado e 

estabelecimento da liberdade religiosa, dentre outras conquistas. 

Note-se que na segunda Constituição já havia iniciado a formação do que 

hoje é consolidado pela Carta de 1988, isto é, a vedação de relação entre Igreja e 

Estado e a plena liberdade religiosa, matérias que apesar de possuir amparo legal, 

ainda ensejam a continuidade de ações visando a melhoria, ante as constantes 

violações presenciadas na atualidade. 

A Constituição de 1934 foi marcada pela instauração dos direitos sociais e 

culturais, implementando também o direito de igualdade perante à lei e prevendo 

que não haveria preferencias nem distinções pautadas na classe social, sexo, raça, 

profissão, nascimento, ideias políticas, riqueza e crença religiosa.  

Verifica-se aqui que a Constituição previu objetivos de igualdade que 

permanecem até hoje no nosso ordenamento jurídico. Àquela época o texto 

constitucional já havia aderido à necessidade de extinguir a discriminação 

decorrente das características inerentes ao ser humano e adotado o entendimento 

que estas múltiplas particularidades, opções e segmentos não deviam ser motivo de 

conflito e segregação entre os membros da sociedade. 

Em 1937, momento histórico conhecido como Estado Novo e, em período 

bem próximo ao início da Segunda Guerra Mundial, foi promulgada uma nova 

Constituição, que visou a centralização do poder ao Executivo, retirando a 

autonomia dos entes federativos. Com traços ditatoriais, as garantias vigentes até 

aquele momento, acabaram perdendo sua efetividade. 

A Constituição de 1946, marcada pelo fim da Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), fundamentada na democracia representativa, também conhecida como 

democracia indireta, restabeleceu os direitos e garantias implementados nas 

Constituições de 1981 e 1934, e suprimidos em 1937, ampliando o rol dos direitos 

sociais. 

Por fim, a Constituição de 1967, antecessora da Carta Magna de 1988, é 

caracterizada pelo período da ditadura militar (1964-1985), caracterizada pela 

suspensão de diversos artigos da constituição anterior (1946), em muito se 

assemelhou à Constituição de 1937, onde o maior objetivo era a soberania do 

Estado em detrimento dos direitos e garantias individuais e sociais.  



 

 

 

Diante das restrições, predominância do autoritarismo do Governo e 

desrespeito à democracia, a Constituição seguinte, promulgada em 1988, foi 

elaborada com o escopo de restaurar e efetivar os direitos fundamentais, possuindo 

ligação direta e deferência aos direitos humanos e dignidade da pessoa humana.  

Na mesma linha de raciocínio, Casado Filho (2012) declara “(...) ao se 

elaborar a Constituição de 1988, o constituinte não tinha outra ideia em mente senão 

a de restringir o arbítrio estatal anterior e buscar ao máximo constitucionalizar os 

direitos e garantias fundamentais”. 

Depreende-se que durante a trajetória das Constituições supramencionadas, 

ocorreram oscilações quanto aos direitos sociais e garantias individuas, de modo 

que, ora eram disponibilizados, ora eram suprimidos radicalmente, gerando total 

instabilidade e desamparo à sociedade. Todavia, com a instituição da Constituição 

de 1988, os direitos e garantias fundamentais receberem o status de cláusulas 

pétreas, ou seja, dispositivos que não podem ser alterados nem a título de emenda 

constitucional, possuindo a ressalva de que podem ser ampliados, mas em hipótese 

alguma, extintos. 

Um tema basilar dentro da Constituição Federal de 1988, os Direitos 

Humanos possuem diversas definições e, segundo Ramos (2011), tanto na doutrina 

quanto no direito positivo existem diversos termos e expressões para traduzir o 

conceito de “direitos humanos”, tais como, “direitos fundamentais”, “liberdades 

públicas”, “direitos da pessoa humana”, “direitos do homem”, “direitos da pessoa”, 

“direitos individuais”, “direitos fundamentais da pessoa humana”, “direitos públicos 

subjetivos” e, por fim, a expressão já mencionada “direitos humanos”. 

Apesar de as expressões “direitos humanos” e “direitos fundamentais”, para 

alguns autores, serem entendidas como sinônimos, grande parte possui o consenso 

de que há diferenças entre esses termos.  Pois, parte-se do princípio que o conceito 

de “direitos humanos” é mais abrangente, sendo levado em consideração o seu 

histórico de lutas e conquistas no decorrer do tempo, até os dias atuais. Já os 

“diretos fundamentais” são enxergados como direitos essenciais à pessoa humana, 

positivados na Constituição e, que apesar de possuir grande carga valorativa, não 

pode ser igualado aos “direitos humanos”. Não obstante, ambos estão em 

consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e possuem 

legitimidade de atuação inerente a todos os indivíduos da sociedade. 



 

 

 

1.1 Estado Laico Brasileiro 

 

Uma questão importante a respeito do Estado laico brasileiro, é que a 

instauração de laicidade, separação entre Estado e Igreja e liberdade religiosa, 

consolidadas e protegidas em nosso atual ordenamento jurídico, provêm desde as 

Constituições anteriores. E apesar de a Carta de 1988 não trazer expressamente a 

definição de que o país é laico, sua redação evidencia que o princípio da laicidade 

está inserido no conjunto de seu texto constitucional.  

Além disso, é possível perceber que a partir desse princípio, o Estado atua 

como garantidor das liberdades de crença e religião, ainda que não haja lei 

específica acerca do tema.  

De maneira implícita, a Constituição Federal vigente abrange a matéria, 

garantindo proteção e consubstanciando o assunto no rol de direitos fundamentais. 

Nas palavras de Oro (2008): 

 
”laicidade é um neologismo francês que aparece na segunda metade do 
século XIX, mais precisamente em 1871, no contexto do ideal republicano 
da liberdade de opinião – na qual está inserida a noção de liberdade 
religiosa – do reconhecimento e aceitação de diferentes confissões 
religiosas e da fundação estritamente política do Estado contra a monarquia 
e a vontade divina”. 
 

Em suma, o Estado laico não deve ser visto como sinônimo de instituição 

oposta ou desfavorável à religião, pelo contrário, pode ser entendido como sistema 

garantidor da liberdade religiosa. Ademais, a laicidade do Estado denota 

imparcialidade perante as inúmeras crenças presentes na sociedade, demonstrando 

a separação entre a religião e o Estado, e ao mesmo tempo ratificando o amparo à 

liberdade de consciência e de crença, sem discriminação contra qualquer pessoa 

humana. A partir desse preceito, o Estado laico pode ser interpretado como “um 

instrumento jurídico-político para a gestão das liberdades e direitos do conjunto de 

cidadãos”. (Blancarte, 2008, p.25) 

De acordo com Gonçalves (2016):  

 
”O Estado pode conviver harmonicamente com a religião, desde que não 
seja submetido às vontades religiosas e nem que ela exerça um papel 
político sobre o governo. E o laicismo foi uma resposta dos governantes 
à supremacia autodeterminada da Igreja sobre tudo e sobre todos, como 
se fora uma verdade incontestável (...)” 

 



 

 

 

Perante o Estado laico brasileiro não há restrição quanto a religião de cada 

cidadão, havendo previsão legal sobre a liberdade de culto e de crença, inclusive, a 

possibilidade de demonstração de fé em espaços públicos, sem que haja a 

interferência do Estado, salvo em circunstâncias em que seja necessária a 

intervenção para garantia da segurança, paz social e preservação do espaço 

público.  

Com o mesmo entendimento, Gonçalves (2016) aduz que a religião não é 

superior à garantia da harmonia em sociedade, portanto, o Estado deve garantir a 

manifestação religiosa, sem que esta deprecie os direitos ou garantias individuais do 

restante da sociedade e o patrimônio público. 

Acrescenta-se, que nosso ordenamento jurídico veda relações entre Estado 

e grupos religiosos ou seus representantes, conforme previsto no art. 19º da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, “É vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) manter com eles ou seus 

representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 

colaboração de interesse público;” (Brasil,1988), da mesma forma que impede que o 

Estado seja conduzido por propósitos religiosos ou dogmas confessionais, com a 

ressalva que a laicidade está ligada ao Estado e não à sociedade. Nesse sentido, 

Corrêa (2008, p.97) afirma “A ideia de laicidade ou de separação entre Igreja e 

Estado, ainda que não seja pressuposto da liberdade religiosa, é elemento que 

fortalece a preservação desse direito fundamental”. 

Em síntese, é notório que a laicidade do Estado não atua de forma plena na 

sociedade contemporânea, mas o que se busca com a adoção de um estado laico é 

a possibilidade de convivência em comum, independentemente das diversidades e 

divergências ideológicas e de crenças, é a fundamentação das ações do Estado 

pelo ponto de vista democrático, e não embasado em teses religiosas. 

 

1.2 Liberdade Religiosa  

 

Além de ser responsável pela implantação da norma de liberdade de crença 

e de consciência, é possível constatar que a Carta Magna de 1988, ao ser 

promulgada abrangeu a matéria “liberdade religiosa“, nos mais diversos campos 



 

 

 

sociais, instituindo, através de seus dispositivos2, a assistência religiosa nas 

entidades de internação coletiva, a garantia de que nenhum cidadão fosse privado 

de direitos por causa de sua crença religiosa, promoveu a vedação dos entes 

federativos quanto ao estabelecimento de relações de cunho religioso, deixando 

clara a separação entre Estado e Igreja, concedeu a garantia de que não houvesse 

a instituição de impostos sobre templos de qualquer culto, propôs disposições sobre 

o ensino religioso nas escolas públicas, ressalvando que este seria de matrícula 

facultativa. Enfim, abarcando possibilidades e contribuindo para o efetivo direito à 

dignidade humana, não vislumbrados em sua totalidade, nas Constituições 

anteriores.  

Com base nos direitos e garantias estabelecidos no ordenamento jurídico 

vigente, temos que a pluralidade religiosa existente no Brasil, sem a interferência do 

Governo ou confissão a determinada crença, demonstra conformidade quanto à 

declaração, ainda que tácita, de ser um Estado laico. 

A proteção inserida nos dispositivos da Constituição abrange tanto a 

liberdade de o indivíduo escolher por determinada religião quanto a de não eleger 

nenhuma, e ainda, abarca àqueles que não acreditam na existência de um ser divino 

e superior.  

Insta salientar que o art. 5º, inciso VI da Constituição Federal pode ser 

interpretado como dispositivo legal inserido no rol de garantias ligadas à liberdade 

religiosa, visto que, garante proteção à liberdade de consciência e à liberdade de 

crença, deixando evidente que ambas foram dispostas no mesmo patamar 

valorativo. 

No tocante à liberdade de consciência, esta é entendida como a 

possibilidade de expressar sua descrença, aspecto daqueles que se intitulam ateus 

e agnósticos, de modo que a liberdade de crença, como já mencionado, assegura o 

livre-arbítrio de ter uma crença, de mudar de religião ou de não aderir a nenhum 

segmento religioso. 

Essa liberdade de crença é uma das três formas de expressão da liberdade 

religiosa, segundo o ponto de vista de Silva (2005, p. 248), além dessa primeira, o 

                                                

2 Art. 5º, incisos VI, VII e VIII, art. 19, inciso I, art. 150, inciso VI, alínea b e art. 210, parágrafo 1º, 
todos da Constituição Federal de 1988. 



 

 

 

autor menciona a liberdade de culto e liberdade de organização religiosa como parte 

desse tema.  

A respeito da liberdade de culto, Silva (2005, p. 249), aduz: 

 

“(...) a religião não é apenas sentimento sagrado puro, Não se realiza na 
simples contemplação do ente sagrado, não é simples adoração a Deus. 
Ao contrário, ao lado de um corpo de doutrina, sua característica básica 
se exterioriza na prática dos ritos, no culto, com suas cerimonias, 
manifestações, reuniões, fidelidades aos hábitos, às tradições, na forma 
indicada pela religião escolhida (...)” 
 

Partindo do princípio que a liberdade de culto é uma garantia constitucional, 

e que é necessário a predominância do respeito quanto às especificidades de cada 

religião, notemos que a Constituição Federal de 1988, cuidou de promover a 

proteção aos cultos realizados em seus templos e em lugares públicos, 

possibilitando ao indivíduo, professar sua fé, tanto em ambiente doméstico quanto 

fora dele. 

E como terceira forma de expressão da liberdade religiosa, no entendimento 

do Silva (2005) está a liberdade de organização religiosa que permite às 

organizações, a administração de suas liturgias, assim como, sua estruturação 

interna, sendo vedado ao Estado atuar de forma a obstar seu funcionamento. 

Outro ponto interessante a se destacar acerca da liberdade religiosa são as 

minorias religiosas, que não devem ser definidas, apenas, como religiões oriundas 

de pequenas localidades, mas também como religiões com menor índice de adeptos 

em face da religião predominante de determinada região. Temos como exemplo o 

Brasil, onde os que aderiram à umbanda e ao candomblé ainda pertencem à 

minoria, ao passo que grande parte da população se intitula católica. 

As minorias religiosas estão presentes na sociedade brasileira desde o seu 

descobrimento, e muita das vezes, por possuírem tradições e crenças diferentes, 

esses grupos minoritários são alvo de discriminação e preconceito. Insta salientar 

que a existência dessa pluralidade religiosa não pode e nem deve ser enxergada 

como fundamento para que haja discriminação e marginalização entres os 

indivíduos.  

Determinadas escolhas, como a opção religiosa, não servem de 

embasamento para que haja qualquer tipo de privação de direitos, inerentes a todo 

cidadão. Dado isso, entra o papel do Estado de agir como garantidor, assegurando a 



 

 

 

liberdade de crença, culto e consciência, de forma que todos coexistam de maneira 

harmônica e respeitosa. Intervindo, quando for necessário, com o objetivo de 

resguardar a integridade daqueles que pertencem às minorias religiosas para que 

estes não sucumbam, mas mantendo sempre sua postura imparcial entre todos os 

grupos religiosos. 

 

2 TOLERÂNCIA E INTOLERÂNCIA RELIGIOSA  

 

Para dar prosseguimento ao estudo, é importante apresentar alguns 

significados do termo tolerância3
: ato ou efeito de tolerar; indulgência, 

condescendência; qualidade ou condição de tolerante; tendência a admitir, nos 

outros, maneiras de pensar, de agir e de sentir diferentes ou mesmo diametralmente 

opostas às nossas. 

Ressalta-se que o termo possui mais de um conceito, entretanto, as 

considerações que serão expostas a seguir, envolvendo a expressão tolerância, se 

associam ao tema da pesquisa, isto é, a tolerância mediante as diversas crenças e 

suas diferentes visões. 

Podemos perceber que cada grupo religioso tem a convicção de que detém 

a verdade, muitas das vezes, a verdade absoluta. Para Bobbio (2004), existem 

algumas razões para tolerância. Do ponto de vista do autor, em uma de suas razões, 

parte-se do princípio que a tolerância não é sinônimo de deixar de lado suas 

convicções, e sim, entender que é possível suportar o erro alheio em prol de sua 

verdade, uma vez que a tentativa de suprimi-lo apenas lhe reforçaria, ao invés de 

erradica-lo. Em seguida, surge a possibilidade de além de seus interesses pessoais, 

o indivíduo acolher as razões do outro, optando por não utilizar a violência como 

meio de impor suas ideias perante aos demais. 

O autor aduz sobre uma razão moral em favor da intolerância, a qual 

pondero como sendo uma das mais importantes, a consideração à pessoa alheia, 

respeito estreitamente ligado ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

Percebam que este conceito não impõe a renúncia a sua verdade, mas apenas agir 

com ética e moral com relação ao outro. 

                                                

3 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p.2730. Tolerância. 



 

 

 

Bobbio (2004) explica: 

 

“(...) também o reconhecimento do direito de todo homem a crer de 
acordo com sua consciência é estreitamente ligado à afirmação dos 
direitos de liberdade, antes de mais nada ao direito à liberdade religiosa 
e, depois, à liberdade de opinião, aos chamados direitos naturais ou 
invioláveis, que servem como fundamento ao Estado liberal (...)” 

 

Fica um questionamento, é possível que diante de uma infinidade de povos 

haja apenas um segmento religioso verdadeiramente ideal e, que todos os demais 

credos não mereçam ser considerados?  

Como já sabido, o Estado não tem alçada para interferir na opinião pessoal 

de cada pessoa, mas tem meios de coerção para os casos de violação de direitos 

inerentes a todo cidadão. E, independentemente da resposta à questão 

supramencionada, é importante refletir acerca dos comportamentos dentro da 

sociedade em que vivemos, levando em consideração que a Constituição cidadã 

prevê a igualdade e o respeito entre todos os indivíduos, indistintamente. 

A intolerância pode se apresentar de duas formas, no sentido positivo e 

negativo, Bobbio (2004) define estes dois sentidos: 

 

“(...)Intolerância em sentido positivo é sinônimo de severidade, rigor, 
firmeza, qualidades todas que se incluem no âmbito das virtudes; 
tolerância em sentido negativo, ao contrário, é sinônimo de indulgência 
culposa, de condescendência com o mal, com o erro, por falta de 
princípios, por amor da vida tranquila ou por cegueira diante dos 
valores(...)” 
 

De uma forma geral, o termo intolerância religiosa é visto como um conceito 

negativo, que se reflete através de condutas ofensivas às crenças religiosas ou 

àqueles que não aderiram a nenhuma religião, sendo externadas mediante 

discursos discriminatórios, práticas desrespeitosas e agressões. 

Ao longo da história, os seres humanos passaram a enxergar que tudo o que 

fosse diferente deveria ser combatido, pois poderia causar algum dano. Podemos 

concluir que essa forma de defesa tem vínculo com o preconceito, onde as pessoas 

enxergam que as diferenças são associadas a algo negativo. 

E quando esse agente ou grupos religiosos passam a impor a sua verdade 

para os grupos diferentes ao seu, surgem os conflitos religiosos, pois estes 



 

 

 

acreditam que detêm toda a razão e buscam convencer, inferiorizar ou suprimir os 

demais, inclusive através de comportamentos violentos. 

A imagem de superioridade, advinda das ideias pré-concebidas pelos 

segmentos religiosos convictos de que possuem a razão, ensejam o preconceito e, 

em seguida, a violência. 

Desde o descobrimento do Brasil, os grupos minoritários formados por 

indígenas e africanos sofriam com essa intolerância, pois a Igreja Católica não 

aceitava sua crença e demonizava suas práticas religiosas. Não tão diferente do que 

acontece nos dias atuais, onde os grupos religiosos afro-brasileiros são 

considerados indignos por algumas religiões. Com isso, podemos verificar que essas 

ações advêm desde os séculos anteriores e estão sendo repassados às gerações 

seguintes. 

 

3 MÉTODOS DE COMBATE À INTOLERÂNCIA RELIGIOSA 

 

Apesar de o Estado ser laico, isto não é impeditivo para a implantação de 

meios de proteção à liberdade e combate à intolerância. 

O Código Penal Brasileiro dispõe no artigo 208, os crimes contra o 

sentimento religioso, com o objetivo de proteger o livre exercício do culto e a 

liberdade de crença religiosa dos cidadãos:  

 

Art. 208 - Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou 
função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto 
religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso: 
Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa. 
Parágrafo único - Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 
um terço, sem prejuízo da correspondente à violência. 
 

Agir com deboche e zombar de alguém publicamente, com o objetivo de 

desrespeitar o culto alheio, por motivação de crença ou religião, de modo a 

desmerecer o segmento religioso do próximo configura o dolo da conduta, prática 

cujo art. 208 do Código Penal tipifica. 

Um exemplo prático da aplicação deste dispositivo aconteceu em 27 de julho 

de 2013, data em que ocorreu o movimento denominado Marcha das Vadias, em 

Copacabana. Nesse mesmo período, era realizada a Jornada Mundial da Juventude, 



 

 

 

evento religioso que reúne milhares de católicos pelo mundo, naquele ano sediado 

também em Copacabana, Rio de Janeiro. 

Enquanto os participantes da Marcha das Vadias reivindicavam a 

legalização do aborto e o fim da violência sexual, um casal, também presente no 

movimento, se comportou de forma intolerante e desrespeitosa para com o grupo 

religioso católico, momento em que a Polícia Militar, como representante do Estado, 

interveio para garantir a ordem pública, dando voz de prisão aos dois.  

Em seguida, o MP-RJ denunciou o referido casal, que quebrou diversas 

imagens de santos católicos, pela prática de preconceito religioso e ato obsceno. 

Note-se que o trecho da denúncia traz elementos dos quais o artigo 208, do Código 

Penal prevê expressamente, senão vejamos: “Os denunciados, com consciência e 

vontade, vilipendiaram publicamente santos e imagens católicas, quebrando-os 

intencionalmente para demonstrar o seu desprezo e preconceito pela religião 

católica”4. Ou seja, é demonstrado que o Estado atuou de forma coercitiva, de modo 

a cessar as condutas ilícitas que desrespeitam o sentimento religioso. No caso 

concreto, não caberia alegar que os indivíduos estavam exercendo sua liberdade de 

expressão, uma vez que, esse direito não deve ultrapassar os limites do respeito e 

do bom senso.  

A Lei nº 7.716, de 05 de janeiro de 1989, cujo artigo 1º foi alterado pela Lei 

nº 9.459, de 15 de maio de 1997, considera crime, além da discriminação de raça, 

cor, etnia e procedência nacional, a prática de discriminação ou preconceito contra 

religiões. 

Esta lei protege o cidadão contra atos arbitrários, pautados pelo preconceito 

e discriminação, que possam impedir o acesso a emprego, ascensão ou benefícios 

profissionais, recusa a atendimento em estabelecimentos comerciais, transportes 

públicos, atos da vida civil e demais atividades inerentes ao indivíduo pertencente a 

uma sociedade. A presente norma busca evitar que os comportamentos gerados 

pelo preconceito religioso prejudiquem o indivíduo, de modo que ele não seja 

privado de seus direitos.  

                                                

4 Uol notícias. Casal denunciado por crime. Disponível em: 
<https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/12/10/mp-rj-denuncia-casal-por-ato-
obceno-na-marcha-das-vadias-durante-a-visita-do-papa.htm>. Acesso em: 11 nov. 2019 



 

 

 

Percebam aqui, que este regulamento é norteado pelo princípio da Isonomia, 

presente no artigo 5º da nossa Constituição Federal de 1988, com previsão de que 

todos são regidos pelas mesmas leis indistintamente. 

Recentemente, foi criada a Lei nº 7855 de 15 de janeiro de 2018 no Estado 

do Rio de Janeiro que dispõe sobre os registros de ocorrências, envolvendo 

instituições religiosas e seus praticantes, e a produção de dados estatísticos pela 

Polícia Civil e Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, para os casos de 

crime de intolerância religiosa. 

Atualmente a norma encontra-se submetida à ação/representação de 

inconstitucionalidade sob o nº 0046254-02.2018.8.19.0000. Em acórdão proferido 

em 27 de março de 2019 na ação supra, a Desembargadora Teresa de Andrade 

Castro Neves, votou no sentido de conceder a liminar de suspensão dos artigos 1º, 

2º, 3º, 4º, 5º e 7º da Lei Estadual nº 7.855 de 15 de janeiro de 2018, com eficácia ex 

tunc, até o julgamento final da Representação de Inconstitucionalidade.  

 

REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º, 
3º, 4º, 5º E 7º DA LEI ESTADUAL Nº 7.855/2018, QUE DISPÕEM 
SOBRE AS PRÁTICAS EM ÂMBITO ESTADUAL QUE ENSEJAM O 
SEU ENQUADRAMENTO AO CRIME CONTRA O SENTIMENTO 
RELIGIOSO, PREVISTO NO ART. 208 DO CÓDIGO PENAL. 
PROPOSITURA PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. 
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 72 DA CERJ, HAJA VISTA QUE A MATÉRIA 
PENAL SE ENCONTRA FORA DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER OS 
EFEITOS DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS ATÉ DECISÃO 
DEFINITIVA DESTA CORTE. 
 

 Contudo, analisando o teor dos artigos dispostos na citada lei, é possível 

concluir que a presente traz algumas inovações bem consideráveis a respeito do 

tema intolerância religiosa, ganhando destaque a possibilidade de estudos e criação 

de alternativas capazes de combater a impunidade dos criminosos.  

Após o julgamento da representação de inconstitucionalidade, havendo 

autorização para vigência, é possível almejar chances de que índices de vítimas 

prejudicadas por atos de intolerância religiosa possam enfim reduzir no Estado do 

Rio de Janeiro, já que trata-se de lei estadual,  e que a sociedade se encaixe no que 

versa o artigo 5º da nossa Constituição Federal, não só com relação à liberdade 

religiosa, mas como em grande parte dos direitos e garantias essenciais à uma 

convivência digna de forma integral. 



 

 

 

 

3.1 Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa e Caminhada em Defesa 

da Liberdade Religiosa 

 

Na Bahia, a Iyalorixá Gildásia dos Santos e Santos, conhecida como Mãe 

Gilda, foi vítima de intolerância religiosa, no fim de 1999, por ser adepta ao 

Candomblé. Em outubro de 1999, sua imagem foi utilizada em uma reportagem 

acusando os praticantes de religiões de matrizes africanas de charlatanismo. A partir 

desse momento, Mãe Gilda passou a ser alvo de ataques, teve seu templo invadido 

e depredado por outros grupos religiosos, foi agredida física e verbalmente, junto ao 

seu marido. E em 21 de janeiro de 2000, Mãe Gilda, já com a saúde fragilizada, veio 

a falecer, em decorrência de um infarto causado pelos constantes ataques.  

Para homenagear a Iyalorixá, foi instituído pela Lei nº 11.635, de 27 de 

dezembro de 2007, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, celebrado 

todo dia 21 de janeiro, data marcada pela luta à pluralidade religiosa. 

No Estado do Rio de Janeiro, foi criada a Comissão Estadual de Combate à 

Intolerância Religiosa e o Racismo, coordenada pelo Babalaô Ivanir dos Santos, 

organizador da Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa, que ocorre em 

Copacabana. 

A Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa surgiu após traficantes que 

se intitulavam evangélicos expulsarem moradores de comunidades do Rio de 

Janeiro, adeptos de religiões afro-brasileiras.  

Inicialmente, o movimento foi realizado pelos religiosos da Umbanda e 

Candomblé, com o decorrer do tempo, judeus, católicos e demais segmentos 

religiosos aderiram à causa. 

De certa forma, é importante que não haja separação entre as religiões e 

crenças quando o assunto é a luta pelos direitos e igualdade, independentemente de 

qual religião principia o movimento de defesa a essas liberdades.  

O preconceito e a discriminação, apesar de alguns grupos serem mais 

propícios e este tipo de situação, pode ser vivenciado por qualquer indivíduo dentro 

de uma sociedade. Portanto, além de a implantação de normas e garantias para que 

a liberdade religiosa seja alcançada em sua integralidade ser papel do Estado, cabe 



 

 

 

à comunidade participar e agir de forma a propiciar uma convivência harmônica e 

respeitosa entre si, apesar das diversidades religiosas e suas peculiaridades.  

 

3.2 Índice dos casos de intolerância religiosa no Estado do Rio de Janeiro 

 

Vemos através dos veículos de comunicação, a existência de inúmeras 

violações à liberdade religiosa, inclusive, tomamos ciência das matérias divulgadas 

informando sobre o aumento das denúncias de casos de intolerância religiosa no 

Estado do Rio de Janeiro, demonstrando a necessidade de uma postura mais efetiva 

do Estado quanto a essa dificuldade. 

Atualmente temos o Disque Direitos Humanos, conhecido como disque 100, 

sob a responsabilidade do Governo Federal - Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos. O Programa tem funcionamento 24h por dia, todos os dias da 

semana e é um serviço de utilidade pública que recebe denúncias de violações de 

direitos, incluídos os casos de intolerância religiosa. 

No gráfico 1, indicado abaixo, temos a indicação da quantidade de 

denúncias oriundas de discriminação religiosa no Estado do Rio de Janeiro, entre os 

anos de 2011 a 2018, e que demonstram um aumento considerável nos últimos 

anos. O gráfico 2 descreve a religião das vítimas dessas discriminações, e como já 

mencionado no capítulo anterior, é observado que os mais afetados por ataques de 

intolerância religiosa, são os segmentos religiosos de matrizes africanas. Senão 

vejamos: 
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Fonte: Ministério dos Direitos Humanos
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No âmbito estadual, no Rio de Janeiro, é disponibilizado o acesso ao Serviço 

Eletrônico de Informações ao Cidadão do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

conhecido como E-sic. Trata-se de uma ouvidoria constituída em um espaço 

estratégico e legítimo de comunicação, entre os cidadãos e cidadãs e a Secretaria 

de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.  

A autora realizou pesquisa no E-sic, em 20 de maio de 2019, questionando o 

índice de registros de casos de intolerância religiosa nos anos de 2018 e 2019 no 

Estado do Rio de Janeiro. Após o prazo de apuração, foi disponibilizado no dia 09 de 

junho de 2019, o retorno à pergunta, com a quantidade de atendimentos referentes 

aos anos solicitados. 

Em 2018 foram 104 (cento e quatro) atendimentos e no ano de 2019, foram 

apurados até março, 21 (vinte e um) atendimentos. 

Conforme informações do Serviço Eletrônico de Informações ao Cidadão do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro - E-sic, em comparação ao mesmo período, 

foram apresentados os padrões a seguir discriminados, referentes às demandas por 

intolerância religiosa.  

De janeiro a março de 2018 foram realizados 18 (dezoito) atendimentos e no 

mesmo período em 2019 foram contabilizadas 21 (vinte e uma) denúncias. Sendo 

verificado um acréscimo de 16,67% nos registros de casos de intolerância religiosa. 

                                                

5  Gráficos elaborados a partir de dados coletados do Ministério dos Direitos Humanos, disque 100. 
Disponível em: <https://www.mdh.gov.br/informação-ao-cidadao/ouvidoria/dados-disque100>. Acesso 
em 09 nov. 2019 
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Através deste demonstrativo é possível observar que apesar de haver 

garantia constitucional ao direito à liberdade religiosa atrelada às ações do Governo 

do Estado, os casos de intolerância religiosa não foram reduzidos, pelo contrário, 

vem crescendo cada vez mais. 

Importante ressaltar, que além dos casos que são registrados, muitos dos 

cidadãos que sofrem com a intolerância religiosa, seja ela praticada de forma 

simbólica, física ou moral, não divulgam e nem denunciam os transgressores, por 

medo de sofrerem mais perseguições, ou seja, é provável que este índice seja ainda 

maior do que os contabilizados pelos Governos Federal e Estadual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou a compreensão sobre o 

avanço dos direitos individuais e coletivos no ordenamento jurídico brasileiro desde 

o surgimento da primeira Constituição até à norma vigente. Atreladas à Constituição 

de 1988 e às leis infraconstitucionais, estão os programas realizados pelo Governo e 

movimentos criados pela sociedade, todos em prol do direito à liberdade religiosa.  

No entanto, apesar das garantias estabelecidas em lei, ainda faltam 

condições para que os grupos religiosos, em especial, as minorias, possam conviver 

com dignidade e liberdade.  

Pelas teorias de cada autor aqui citado, pude perceber que a rivalidade entre 

as religiões não se trata especificamente de divergência de pensamentos, e sim, da 

convicção de que o outro grupo religioso não é digno de respeito, sendo considerado 

inferior. Atitude que gera inúmeros atritos entre os religiosos, alguns noticiados, mas 

em sua grande maioria limitados apenas aos prejudicados.  

Entender o conceito de tolerância e intolerância permitiu o melhor 

entendimento do fenômeno da intolerância religiosa. A tolerância é vista como a 

aceitação, o respeito, a possibilidade de conviver de maneira pacífica em meio à 

diversidade. Já a intolerância, é a rejeição, ato de repulsa, aversão àquilo tido como 

diferente de si ou do grupo. 

O objetivo proposto de avaliar a eficácia das leis de combate à intolerância 

religiosa foi alcançado. Em suma, foi verificado que ordenamento jurídico brasileiro, 

possui um conjunto de garantias que visa resguardar o direito à liberdade religiosa, 



 

 

 

todavia, carece de formas de controle e coerção realmente eficazes, quando a 

questão da ocorrência de transgressão desse direito.  

Os índices levantados dos Bancos de Dados tanto no Estado do Rio de 

Janeiro quanto no âmbito do Governo Federal, cujo objetivo era verificar a 

diminuição ou o aumento dos casos de intolerância, demonstrou que as ocorrências 

vêm avançando cada vez mais. Restando a conclusão de que na prática os 

resultados não estão sendo positivos. 

A aspiração do presente estudo foi de que cada leitor pudesse compreender 

e perceber a importância do tema, e ao mesmo tempo sua fragilidade. Que 

pudessem refletir sobre suas convicções, analisando se estas devem ser revistas ou 

não. Que houvesse o entendimento de que ainda há um longo caminho até o 

atingimento do direito à liberdade religiosa em sua totalidade, mas que em 

comparação aos séculos passados, já foram alcançadas grandes conquistas, todas 

elas garantidas por lei. 

Por fim, dada à importância do assunto, torna-se necessária a implantação 

de medidas capazes de combater a impunidade, pois os agentes que praticam atos 

de intolerância religiosa, o fazem com a consciência de que não serão punidos na 

forma da lei, haja vista a inexistência de normas mais efetivas. 
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