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Apresentação

O livro Estado Laico, Intolerância e Diversidade Religiosa no Brasil 
é o resultado das pesquisas, reflexões e debates apresentados por 
especialistas durante o “Seminário sobre Estado Laico, Intolerância 

e Diversidade Religiosa”, realizado em parceria com a Ordem dos Advogados 
do Brasil - Seção São Paulo (OAB/SP), em dezembro de 2016.

Utilizou-se como fonte para os diálogos no seminário o Relatório sobre 
Intolerância e Violência Religiosa no Brasil – RIVIR (2011-2015), lançado 
em 2016, publicado pela então Secretaria Especial de Direitos Humanos do 
Ministério da Justiça e Cidadania (SEDH/MJC), atual Secretaria Nacional de 
Cidadania do Ministério dos Direitos Humanos (SNC/MDH), com o apoio 
da Escola Superior de Teologia (EST) e da Organização dos Estados Ibero-
Americanos (OEI). O Relatório em comento reuniu onze pesquisadores, a 
equipe da Secretaria e um conselho consultivo, com o intuito de avaliar a 
intolerância e a violência religiosa no Brasil.

Este trabalho literário reúne as análises iniciais dos dados do citado 
Relatório, além de sete artigos referentes às primeiras reações à obra, com 
destaque para o cenário de intolerância religiosa repercutido na internet e 
na mídia. O livro aborda ainda questões relacionadas à liberdade religiosa, o 
Estado laico na Constituição da República Federativa do Brasil, a importância 
da educação no enfrentamento à intolerância religiosa, entre outros exemplos.

Sob tal perspectiva, o Ministério dos Direitos Humanos lança esta 
publicação que por certo contribuirá para a liberdade de crenças e convicções 
em nosso país.

Por derradeiro, vale ressaltar o compromisso do Ministério dos Direitos 
Humanos com as pautas alusivas à promoção da diversidade, onde quer que 
ela se manifeste. Entre as atribuições do Órgão está a busca pelo respeito à 
pluralidade, de forma a garantir o livre exercício das mais diversas crenças 
ou da ausência de fé, por meio da igualdade de direitos.

Desa. Luislinda Dias de Valois Santos
Ministra de Estado dos Direitos Humanos 
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Nota Explicativa
A presente publicação está estruturada sobre a transcrição das falas dos 

especialistas que participaram do “Seminário sobre Estado Laico, Intolerância 
e Diversidade Religiosa,” em dezembro de 2016, no qual apresentaram as 
análises dos dados do Relatório sobre Intolerância e Violência Religiosa 
no Brasil (2011-2015) – RIVIR, abordando questões importantes para a 
descrição do cenário de intolerância religiosa no Brasil. O referido Seminário, 
organizado pela então Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério 
dos Direitos Humanos (SEDH/MDH) em parceria com a Seção de São 
Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP), foi realizado durante 
a gestão da então Secretária Especial de Direitos Humanos do MDH, Flávia 
Piovesan, titular da SEDH na época.

Registre-se, por oportuno, que neste livro constam as opiniões pessoais 
dos expositores do Seminário, as quais não refletem necessariamente as 
posições da atual Secretaria Nacional de Cidadania (SNC) ou do Ministério 
dos Direitos Humanos sobre os temas abordados.
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Abertura
Em nome da Secretaria Especial de Direitos Humanos, é com entusiasmo 

que concretizamos esta primeira parceria - primeira de muitas com a OAB 
SP - para que possamos avançar na luta pela laicidade estatal, em prol do 
respeito à diversidade religiosa e no combate e prevenção à intolerância. 
Queria cumprimentar um querido amigo, professor Celso Lafer, que é a nossa 
fonte de inspiração. Jurista, é uma referência do pensamento contemporâneo 
humanista brasileiro; professor, é a nossa referência na literatura, nos cursos que 
ministramos no Brasil e no exterior em matéria de Direitos Humanos. Receba 
a nossa gratidão pela sua generosidade em ceder o seu tempo e compartilhar 
conosco os desafios da laicidade no mundo contemporâneo. Também os 
meus cumprimentos ao professor Hédio, que aqui representa essa associação 
tão relevante, que luta pela liberdade religiosa no âmbito internacional e a 
representa no âmbito latino-americano. Ao nosso queridíssimo presidente 
Marcos da Costa, pela sua liderança lúcida, que, com muito afinco, com muita 
entrega, se dedica a honrar o compromisso da advocacia. Para a Secretaria de 
Direitos humanos, essa é uma temática central, ao menos, por dois motivos: 
seja pela agenda local (o nosso disque 100, que nós reputamos o pronto 
socorro da secretaria, como canal de recebimento de denúncias,  tem registrado 
um aumento sensível das denúncias de intolerância religiosa nesse último 
ano, que praticamente duplicou, destacando especial preocupação no que se 
refere à intolerância em face das religiões de matriz africana); seja ainda pelo 
contexto global (ontem no El País havia matéria denunciando registros de 
900 ataques racistas, passados 10 dias do resultado eleitoral naquele país). O 
que nós percebemos é hoje um cenário desafiador: há o fortalecimento do 
discurso do ódio que se ambienta e se exterioriza, tornando-se um discurso 
cada vez mais veemente. São tempos difíceis, são tempos desafiadores e é 
justamente em razão disso que, no campo dos Direitos Humanos, há que se 
buscar uma resposta, que é a resposta da sensatez. Se há um discurso que 
fomenta o ódio, nós temos que agir fomentando a paz; se há um discurso que 
fomenta a intolerância, nós reagimos fomentando o respeito à diversidade; 
se há um discurso que encoraja a negação dos direitos, nós respondemos 
com a afirmação dos direitos. Nós, que defendemos a causa dos Direitos 
Humanos, temos cada vez mais que convergir e fortalecer a nossa plataforma 

Flávia Piovesan
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emancipatória, em prol do respeito à diversidade, do apelo ao pluralismo, 
reforçando o princípio da laicidade enunciado no artigo 19 da Constituição. 
Este comando constitucional prevê ser vedado ao Estado, seja subvencionar a 
religião, seja impedir o seu funcionamento. Termino lembrando que esta é uma 
luta na história constitucional, já que a nossa primeira Constituição de 1824 
previa como religião oficial a religião católica apostólica romana e assegurava 
às demais apenas a garantia o culto doméstico. Foi com a República, com a 
Constituição de 1891, que nós inauguramos no Brasil um Estado laico, que 
ainda requer o seu fortalecimento – com a necessidade de separar o sagrado 
do profano; a razão pública e secular dos dogmas religiosos do sagrado; 
cabendo ao Estado não só prevenir e combater as discriminações fundadas 
na religião, mas também criar e assegurar uma arena pluralista em que as 
mais diferentes religiões mereçam igual consideração e profundo respeito. 
De nossa parte, aplaudimos e ficamos felizes com essa iniciativa, porque 
entendemos que hoje, mais do que nunca, temos que nos aliançar em prol do 
discurso da promoção e do respeito aos Direitos Humanos. Muito obrigada.
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Desafios da Laicidade no 
Mundo Contemporâneo

Celso Lafer

Quero em primeiro lugar saudar a todos e cumprimentá-los nesta 
compartilhada preocupação com o tema desse seminário. Reitero minha 
palavra de admiração pelo Doutor Marcos da Costa que na direção da 
OAB, tem se dedicado a afirmar o abrangente papel da advocacia no Brasil. 
Quero também cumprimentar a Dra. Damaris que hoje nos preside com 
sua preocupação e dedicação a um tema de grande relevância para os 
Direitos Humanos que é a intolerância em geral e a intolerância religiosa 
em particular. Quero saudar com carinho, afeto e admiração a Dra. Flavia 
Piovesan que é uma notável defensora dos Direitos Humanos, tanto na sua 
militância, quanto na sua reflexão e que está conduzindo tão bem a Secretaria 
Nacional dos Direitos Humanos em um momento repleto de dificuldades 
e desafios que ela vem superando e vencendo com um espírito ao mesmo 
tempo combativo e ilustrado que caracterizam a sua personalidade. Quero 
cumprimentar o Dr. Hélio que trouxe uma mensagem importante - a dos 
que sentem na sua vida este tema como um tema cotidiano da sua agenda. A 
Profa. Flávia conversou comigo e foi ela que me colocou este tema que eu vou 
tentar explorar, a saber, os desafios da laicidade no mundo contemporâneo. 

Vou fazer um pouco, à maneira de Bobbio, um esforço de clarificação 
dos conceitos porque a laicidade integra uma galáxia de conceitos que 
se interpenetram: democracia, direitos humanos, cidadania, pluralismo, 
secularização, tolerância, modernidade e cultura. Com efeito, a laicidade se 
interconecta com todos eles e são os pontos de conexão que vou tentar hoje 
examinar. Começo pelo primeiro que é o da secularização. Secularização 
vem do latim seculum, e quer dizer do mundo da vida terrena e não da 
vida religiosa. Laico vem do grego laus, povo, de onde vem leigo e laico, 
em contraposição a clérico no quadro da hierarquização da igreja. Assim, a 
primeira observação que faria é que a laicidade pressupõe a secularização, 
mas com ela não se confunde. Existem várias acepções de secularização; 
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desde o distanciamento das tradições religiosas até o privilegiar o mundo 
secular. No entanto, a nota mais importante para a nossa discussão é o 
processo de diferenciação estrutural e funcional das instituições que leva 
à separação entre a religião e o Estado. 

Um Estado laico diferencia-se de um Estado teocrático no âmbito do 
qual o poder religioso e o poder político se fundem. O Irã contemporâneo 
é um Estado de natureza teocrática. Nele o poder religioso e os poderes 
políticos se confundem. Existe também o Estado confessional no âmbito do 
qual existem vínculos entre o poder político e uma religião. A Profa. Flávia 
lembrou muito bem que a Constituição do Brasil Império caracterizava o 
catolicismo como uma religião oficial. Isso não significava que a liberdade 
de opinião e o culto de outras religiões não fossem igualmente permitidos, 
mas havia uma relação entre o Estado e uma religião.  Daí o padroado e a 
relação entre as funções do Imperador e as suas funções nas atividades da 
Igreja Católica no Brasil. A Inglaterra é um Estado dessa natureza porque 
a Rainha tem um papel na condução da Igreja Anglicana, o que não quer 
dizer que a Inglaterra não tenha ampla liberdade religiosa. Como a Profa. 
Flávia lembrou foi com a República que se instaurou no país um Estado 
laico com o decreto de Rui Barbosa que separou a Igreja do Estado. 

A noção mais precisa de Estado Laico é uma construção francesa. Está 
ligado à Revolução Francesa e marca um contraste entre a Revolução e o 
Antigo Regime. O Estado se dessolidariza de toda a atividade religiosa e seu 
fundamento não é a religião. O direito passa a ser a moldura da laicidade. 
O Estado é neutro em matéria de crenças religiosas. Há, no entanto, um 
ponto importante que cabe mencionar: a laicidade diz respeito ao Estado 
e não à sociedade civil. A sociedade civil não é laica no sentido que tem o 
direito de manifestar as suas crenças e não está submetida a regras religiosas 
que a elas são estranhas. Assim, aquela primeira acepção de secularização 
proveniente das diferenças funcionais é essa que distingue a laicidade do 
Estado daquilo que é o espaço de liberdade da sociedade civil dotada do 
direito de lidar, com autonomia, com as suas próprias crenças religiosas. 

Há outro aspecto que eu quero agora destacar que é um liame entre a 
noção de secularização e laicidade que me parece muito importante. Refiro-
me ao ser humano como um ser autônomo e não heterônomo como na 
concepção religiosa. Com efeito, na concepção estritamente religiosa o ser 
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humano é heterônomo porque está subordinado aquilo que é uma visão do 
sagrado. Já no âmbito da laicidade a autonomia aparece como algo que é um 
princípio no sentido de que as atividades humanas possam se desenvolver 
segundo regras próprias a ela não impostas externamente, por fins diferentes 
daqueles que a inspiram e norteiam. A ideia de autonomia recíproca entre 
todas as atividades humanas, é uma noção que provém do liberalismo como 
uma arte de arte de separação, como explica Walzer. A separação da Igreja 
e do Estado significa que há uma esfera distinta da atividade religiosa que 
não se confunde com o Estado, é o espaço no qual o Estado não interfere 
e é um espaço para a autonomia da liberdade religiosa e da liberdade de 
consciência. Separação entre Estado e sociedade civil também abre espaço 
para a liberdade econômica. Abolição de governos dinásticos separa a família 
do Estado e cria liberdade para carreiras abertas ao talento. A separação do 
público e do privado abre espaço para o que Benjamin Constant chamou a 
liberdade negativa, o direito à intimidade, ou seja, a esfera de liberdade da 
família e do indivíduo. A liberdade acadêmica está ligada à autonomia da 
universidade que tutela a liberdade de ensino e de pesquisa, lastreada na 
autonomia própria do ensino e de pesquisa. Neste sentido há uma dimensão 
importante da laicidade de ordem metodológica.  É o da procura da verdade 
por meio da liberdade, ou seja, através do exame crítico de todos os assuntos 
e de todos os problemas. É a noção do antidogmatismo, vale dizer a não 
aceitação por imposição ou de uma verdade revelada ou de uma instituição 
com competência de autoridade para interpretar essa verdade. Nesse sentido 
há um liame da laicidade com a tolerância que vou examinar a seguir, 
apontando a relação com o pluralismo, a democracia e com o princípio da 
não discriminação, um tema básico dos direitos humanos pois a igualdade e 
a não discriminação são o pórtico de toda a temática dos direitos humanos.

 
A laicidade é uma das formas da tolerância ou, mais exatamente, uma das 

maneiras de responder aos problemas da intolerância. E quando é que surge 
esse tema? O tema da intolerância/tolerância surge com a desconcentração 
do poder ideológico que é uma das consequências da secularização, pois a 
tolerância em relação a distintas crenças e opiniões coloca o problema de 
como lidar com a compatibilidade e convivência de verdades contrapostas. 
Laicidade, portanto aqui tem o componente do pluralismo metodológico. 
Além disto, outro componente de tolerância que se segue a este é como 
lidar com o diferente, do multiculturalismo, dos estrangeiros, dos loucos, 
da diversidade de gênero e de preferências sexuais. O verbo tolero, tolerar 
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também implica suportar no sentido de aceitar a verdade do outro, de aceitar 
o diferente. Agora Walzer que eu já mencionei diz que há vários graus de 
tolerância - de maior ou menor aceitação do Outro. 

Os impérios multinacionais como o Império Russo, o Império Austro-
húngaro, Império Otomano foram multi-religiosos, multilinguísticos e 
lidaram, vamos dizer assim, com a tolerância em relação à diversidade das 
suas populações. Existe também a hipótese do Estado Consociativo bi ou tri 
nacional religioso. Há os bens sucedidos, como é o caso da Suíça, outros com 
problemas, como é o caso da Bélgica, ou em desagregação como é o Líbano. 

Existe o tema da tolerância inerente a um sistema internacional interestatal. 
O respeito a múltiplas soberanias significa aceitar a pluralidade de Estados 
na sua heterogeneidade. Existe o tema da tolerância numa sociedade de 
imigrantes, com as múltiplas procedências dos que integram a sua população. 
Talvez neste capítulo o melhor exemplo histórico seja Roma. Roma, o Império 
Romano surge com a memória de que ele foi fundado por imigrantes. 
Da leitura de Virgílio verifica-se que foram os troianos expulsos de Tróia 
que fundam este novo Estado. Esta visão da realidade é uma das virtudes 
que consolidaram o Império Romano durante séculos. Foi justamente sua 
capacidade de ir absorvendo as pessoas que passaram a integrar o Império 
com a concomitante extensão da cidadania romana para todos. 

Há componentes que eu gostaria de destacar nesta exposição da dicotomia 
tolerância e intolerância e aí vou recorrer, como sempre, ao ensinamento de 
Bobbio. O primeiro item é como lidar com a convivência, e a coexistência 
de verdades contrapostas. Em primeiro lugar as religiosas e de crenças e 
subsequentemente a liberdade de opiniões e de posições políticas. Daí a 
relação entre tolerância, laicidade e direitos humanos.  A aceitação de outras 
verdades que não a sua própria faz parte das regras do jogo da democracia 
e dos direitos humanos em que o Outro não é um inimigo e não pode ser 
visto como um inimigo. Há também o tema da relação com o diverso, ao 
diferente que se insere no âmbito do preconceito e das práticas racistas. Se 
nós olharmos a Constituição, o artigo 3, IV diz que um dos objetivos da 
República é promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor e idade e quaisquer outras formas de discriminação. Penso que o 
texto constitucional configura a tutela de um bem público. Nele se insere 
também o grande tema da liberdade de crenças, opinião e religiões. 
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Há vários argumentos em prol da tolerância como lembra Bobbio. O 
primeiro é um princípio da prudência política que favorece a convivência 
pacífica. É o compromisso da não imposição. É inerente ao sistema 
internacional desde a Paz de Vestfália com o reconhecimento das múltiplas 
soberanias. No plano da liberdade religiosa o antecedente é o Édito de 
Nantes na França, que pôs fim a Guerra Civil na França e abriu um espaço 
para o culto protestante. O Édito de Nantes não é ainda a criação de um 
Estado laico, mas é um antecedente importante. 

O segundo argumento em prol da tolerância é a escolha do método de 
persuadir. Lastreia-se na confiança da razão e da razoabilidade dos outros. 
Traduz a ideia de que autonomia da esfera religiosa e da esfera política é 
uma das bases inspiradoras de um governo democrático. Há também o 
argumento muito importante do respeito pelo outro que é a dimensão ética da 
tolerância. Tolerância não é apenas social e politicamente útil, ela também é 
eticamente devida tendo em vista a dignidade da pessoa humana. Finalmente 
há outra dimensão importante que é uma dimensão epistemológica, vale 
dizer, a aceitação de que a verdade não é una, mas múltipla e que tem 
várias faces. Daí os nexos entre laicidade, tolerância, e liberdade religiosa 
de crenças e opinião baseados no reconhecimento de que a verdade não 
é uma.  É múltipla e cada um está procurando a sua verdade no âmbito 
da sua consciência. Pois bem, eu apontei liames entre secularização, entre 
tolerância e laicidade, mas a laicidade tem componentes próprios que não 
transitam apenas pela secularização e pela tolerância e aí creio que, como 
eu disse a vocês, o modelo francês é o modelo inspirador inicial. 

A declaração dos direitos do homem e do cidadão de 1788 significa 
que se passa, como diz o Bobbio, do dever do súdito para o direito do 
cidadão, portanto não se trata apenas da tolerância do soberano em relação 
à diversidade de opiniões e de religiões, mas trata-se de um direito do ser 
humano. A Declaração nos artigos 10 e 11 salienta a liberdade de consciência 
e de culto e vincula-se à ideia de que o Estado dessolidariza-se das atividades 
religiosas. Isso tem vários desdobramentos, parte dos quais também vivemos 
no Brasil. Refiro-me à separação da Igreja do Estado, à liberdade de cultos, 
à laicização do estado civil, do registro de nascimentos, de casamentos, de 
divórcios e mortes, dos enterros a cemitérios, da educação e da escola pública. 
Os que estudaram na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, sabem 
que lá está enterrado Júlio Frank que foi um professor do pré-jurídico no 
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século XIX. Ele era protestante e foi enterrado na Faculdade porque os 
cemitérios eram administrados pela Igreja Católica e não havia espaço para 
enterrar um protestante. Ele foi enterrado lá porque justamente os alunos 
da Faculdade que o admiravam queriam que ele tivesse um enterro e um 
túmulo próximo a eles e assim ele foi enterrado lá e ela continua. O ponto 
forte de partida da laicidade foi explicitar que o estado civil, casamentos, 
enterros e divórcios ou seja, do nascimento à morte - os grandes momentos 
da existência -  são tutelados pela moldura da laicidade. 

A França é tão clara quanto a importância da laicidade que na República, 
a Constituição da Quarta República dizia no artigo primeiro que a França 
é uma República indivisível, laica e democrática e a Quinta República, que 
é da Constituição de 58 agrega que ela assegura a igualdade perante a lei 
de todos os cidadãos sem distinção de origem, raça ou religião, ou seja, 
afirma o corolário lógico do princípio da igualdade que é o princípio da não 
discriminação. Insisto nesse ponto porque creio que o pórtico dos direitos 
humanos é a igualdade e o seu corolário logico que é a não discriminação 
e no caso da liberdade religiosa todos tem igual direito à busca da sua 
liberdade religiosa e ninguém pode ser discriminado por buscá-la com 
sua própria autonomia. 

Pois bem, no nosso caso, o componente do Estado Laico veio, como 
disse a Profa. Flávia, com a República e o grande responsável por isto, 
inclusive em matéria de redação, foi Rui Barbosa. Como vocês sabem, Rui 
Barbosa foi fundamental na construção jurídica da primeira República e 
a Constituição de 91 é uma constituição muito inspirada pela constituição 
norte-americana. Rui diz que a separação da Igreja e do Estado, a liberdade 
de cultos, a secularização dos cemitérios, do casamento civil, do registro 
civil para o nascimento e falecimento das pessoas que foi introduzida pela 
Constituição de 1891 seguiu a matriz americana de República. A Constituição 
bebeu da experiência americana, ou seja, neutralidade entre as religiões, 
expressão da incompetência nessa matéria do Estado, e respeito às várias 
denominações religiosas. 

A matriz norte-americana da República é fruto também do puritanismo 
calvinista porque no puritanismo calvinista a Igreja estava desligada do 
Estado e era comandada pelos pastores escolhidos pelos próprios presbíteros, 
quer dizer, era também componente de uma autônoma associação. Daí 
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“One nation under God, many faiths into a common national identity” e 
o “Wall of separation” de que falava Jefferson, patrocinado pela primeira 
emenda de 1791 da Constituição de norte americana que estabeleceu o 
que o Congresso não ditará lei instituindo uma religião ou proibindo o 
seu exercício, nem restringirá a liberdade de palavra ou de imprensa ou o 
direito do povo de reunir-se pacificamente ou da petição ao governo para 
a correção de injustiças. 

Esta é a matriz americana e foi essa matriz americana que inspirou 
Rui Barbosa, que se desdobrou nos decretos de 1890 e que foram depois 
absorvidos na declaração de direitos da Constituição de 91: igualdade perante 
a lei, todas as confissões religiosas podem exercer livremente o seu culto 
associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições 
do direito comum. O Estado não interfere na dinâmica e no funcionamento 
das confissões religiosas. A República reconhece o casamento civil. Lembro 
que, os que quiserem fazer uma análise das origens da sua família no Brasil 
pré-república precisam ir aos registros religiosos, tanto de nascimento, 
quanto de morte, quanto de casamento. Os cemitérios terão caráter secular, 
serão administrados pela autoridade municipal ficando livre a todos os 
cultos religiosos, a prática dos respectivos ritos em relação aos seus crentes, 
desde que não ofendam a moral pública e as leis. Esse critério da moral 
pública e das leis serviu de base para muitas práticas discriminatórias. Sem 
dúvida nenhuma as religiões de origem africana sofreram uma discriminação 
sustentada por uma interpretação inadequada deste texto constitucional. O 
ensino nos estabelecimentos públicos será leigo.  Nenhum culto ou igreja 
contará com subvenção oficial. 

Houve na primeira república uma discussão interessante se o Brasil devia 
ou não estabelecer relações diplomáticas com a Santa Sé e em que medida 
isto feria o princípio da separação da Igreja e do Estado. 

Por motivo de crença ou função religiosa nenhum cidadão brasileiro 
poderá ser privado dos seus direitos civis e políticos, nem eximir-se do 
cumprimento de qualquer dever cívico. Então como vocês veem estes 
textos que eu estou lendo que são da declaração de direitos da Constituição 
de 91 são o marco inicial da laicidade em nosso país. As constituições 
subsequentes seguem na mesma linha, mas não exatamente na mesma linha. 
A Constituição de 91 é que é laica. A de 34 foi firmada na confiança de Deus, 
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a de 46, 67 e 69 apelaram para a proteção de Deus. A Constituição de 88 foi 
promulgada sob a proteção de Deus. Há uma importante discussão que os 
constituintes comunistas suscitaram na elaboração da Constituição de 46 
quando se opuseram frontalmente à invocação de Deus. Já na constituinte 
que levou a nossa Constituição de 1988 a referência a Deus foi considerada 
como parte da sensibilidade geral do povo. 

Um artigo importante da nossa Constituição foi mencionado pela Profa. 
Flávia. É o inciso I do artigo19, que ela leu. Art. 19. É vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-
lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações 
de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de 
interesse público.

O dispositivo constitucional está em consonância com a lição evangélica 
de “dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus”. Dela flui a 
independência entre a Igreja e o Estado.

O desdobramento do princípio da laicidade significa que um Estado 
não confessional e laico não pode por obra de dependência ou aliança com 
qualquer religião sancionar juridicamente normas éticas religiosas próprias 
à fé de uma confissão, em especial nas rex mixtae, as matérias que, tanto o 
Estado quanto as religiões têm normas e princípios próprios. Por exemplo, 
no campo da família, o divórcio; no campo do critério do início da vida o 
tema da descriminalização do aborto; em matéria da pesquisa científica, a 
investigação sobre células tronco de embriões; o tema da natalidade, e da 
obrigatoriedade do ensino religioso. Nesta matéria há um tema importante e 
novo: a natureza deixou de ser um dado pois com o avanço do conhecimento 
tornou-se um construído. Daí hoje grandes temas que se inserem no âmbito 
da bioética. Naturalmente num Estado laico cabe uma bioética laica e não 
uma bioética religiosa. 

Como concluir esta breve exposição que envolve complexos conceitos 
e a sua interligação? 
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Secularização, laicidade, tolerância, direitos humanos, a democracia e 
suas regras do jogo foram conceitos apresentados. Há várias maneiras de 
se argumentar em prol da tolerância. Sem dúvida nenhuma, a tolerância 
surge como característica de um Estado de direito que afirma o papel dos 
direitos humanos na convivência coletiva e busca favorecer a compatibilidade 
no âmbito da sociedade civil de verdades contrapostas. É o Estado que é 
laico, não é a sociedade civil, que abre o seu espaço para a multiplicidade de 
crenças religiosas que tem o direito de expressar-se. Daí a “ideia a realizar” 
de promover o bem de todos sem preconceitos de qualquer espécie, que é 
o bem público positivado pela Constituição de 88. O fio condutor do que 
procurei hoje especificar é o significado do princípio da igualdade e da não 
discriminação e os méritos de uma arte de separação que permite distinguir 
aquilo que cabe ao Estado e aquilo que está no âmbito da sociedade civil. 

Vou concluir com uma rápida menção a uma distinção que faz Norberto 
Bobbio. Bobbio diferencia os comandos dos conselhos.  As normas jurídicas, 
regra geral são comandos. Conselhos também operam no mundo jurídico. 
O parecer que tanto papel tem no âmbito da administração pública e na 
vida jurídica em geral é um conselho que indica um determinado caminho. 
Num Estado laico as normas religiosas das diversas confissões são conselhos 
dirigidos aos fiéis e não comandos para a toda sociedade. Num Estado laico 
assegura-se aos fiéis que atendam a essas diretivas que são os conselhos da 
sua visão religiosa, mas não impõem esses conselhos a todos os demais na 
forma de comando. A finalidade de liberdade de religião e de pensamento 
é a de garantir ao cidadão enquanto pessoa a máxima diferenciação no 
campo das ideologias religiosas e culturais, ou seja, a liberdade individual. 
A finalidade pública da laicidade é a de criar para todos os cidadãos, não 
obstante a sua diversidade e seus conflitos políticos e ideológicos uma 
plataforma comum na qual possam encontrar-se enquanto membros de 
uma comunidade política. É importante que a comunidade política como 
um todo tenha a possibilidade de criar um espaço em que todos possam 
encontrar nele uma plataforma comum, independentemente da diversidade 
de conflitos políticos, ideológicos e de fé. Portanto o pluralismo, democracia 
e direitos humanos estão ligados nessa galáxia de conceitos ao tema da 
laicidade e da tolerância. Não é fácil, nos dias de hoje afirmar a laicidade 
na sua plenitude. Dela tratei conceitualmente para ajudá-los na tarefa de 
todo o dia de lidar com os problemas práticos e concretos que surgem 
na efetivação da laicidade e da tolerância. Kant dizia que o fato religioso 
na escala da humanidade nunca se apresentou de forma uniforme. Há 
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tantas religiões quanto línguas. Este é um dado ontológico e epistemológico 
que sustenta o argumento que eu venho fazendo em prol da liberdade de 
religião e de seus desdobramentos. Em síntese: laicidade e tolerância são 
componentes básicos dos direitos humanos, do pluralismo e das regras do 
jogo democrático. O indivíduo não se dissolve em qualquer todo. Tem a 
liberdade de escolher qual é o todo do qual ele quer fazer parte. O outro 
que pensa diferente não é o inimigo e merece respeito e consideração e a 
democracia é um sistema de administração pacífica dos conflitos que se 
baseia nesses pontos que eu procurei mostrar a vocês. 
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Primeiras análises dos dados do Relatório 
sobre Intolerância e Violência Religiosa 
no Brasil (2011-2015)

Alexandre Brasil Fonseca

A inclusão de Deus no preâmbulo da Constituição de 1988, como várias 
coisas em Brasília, foi fruto de um acordo entre líderes partidários por conta 
de alguns serem contrários à presença do termo “Deus” no preâmbulo 
da Constituição (ABRAMOVAY, 2014). Essa questão estava gerando um 
impasse que levou o deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia 
Constituinte, a convocar o deputado Mário Covas para que ele resolvesse isso. 
O acordo que Mário Covas conseguiu para incluir Deus no preâmbulo foi 
incluir uma mudança na expressão “Todo poder emana do povo” para “Todo 
poder emana do povo e diretamente será exercido por ele”. A introdução 
da palavra “diretamente” foi a exigência de alguns para que fosse aceita a 
“inclusão de Deus”. Em resumo: foi a “presença de Deus” na Constituição 
que foi responsável por uma concepção mais abrangente da participação 
social na Carta Magna brasileira e que foi recentemente questionada no 
contexto das discussões da Política Nacional de Participação Social.

Pensar essa presença do sagrado, da religião e do religioso na sociedade 
e no Estado brasileiro contemporâneos é um desafio. Nesse texto o 
enfrentaremos a partir da apresentação e discussão dos dados coletados 
para o Relatório sobre Intolerância e Violência Religiosa no Brasil (RIVIR), 
elaborado sob minha coordenação a partir da Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República entre o final de 2015 e maio de 2016. Para o 
desenvolvimento desse trabalho se contou com o apoio da Escola Superior 
de Teologia (EST) e da Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI).

Para a coleta de dados e a execução do RIVIR foi montada uma equipe 
composta por onze pesquisadores, equipe de apoio da SDH  e também foi 
criado um conselho consultivo  que participou de discussões relacionadas 
ao desenho da pesquisa desenvolvida.
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Para o desenho do RIVIR houve a preocupação em se juntar perspectivas 
de diferentes áreas do conhecimento, visando o desenvolvimento de uma 
metodologia devidamente delimitada para se pensar o tema da intolerância 
religiosa. Foram reunidas pessoas com formação variada, buscando incluir 
pesquisas de diferentes áreas como direito, história, psicologia, antropologia, 
sociologia e ciência política visando caracterizar minimamente como se dá 
a intolerância e a violência religiosa no Brasil. 

Um primeiro elemento fundamental quando se pensa a questão da 
intolerância e violência religiosa é a definição do que se está abordando. O 
conceito utilizado na pesquisa é de que a intolerância e a violência religiosas 
representam o conjunto de ideologias e atitudes ofensivas à diferentes crenças 
e religiões e às pessoas que as professam, podendo em casos extremos tornar-
se uma perseguição e incluir atos de agressão física. Entende-se a intolerância 
religiosa como crime de ódio que fere a liberdade e a dignidade humana. A 
violência e a perseguição por motivo religioso costumam ser caracterizadas 
pela ofensa, discriminação e até mesmo por atos que atentam à vida. 

A primeira parte do relatório é dedicada à questão histórica, fazendo um 
apanhado de como em vários momentos da história brasileira é possível 
identificar situações de intolerância religiosa. Aqui cabe salientar o caso dos 
índios Fulni-ô, população indígena localizada na cidade de Águas Belas, 
Pernambuco, que a cada ano, durante dois meses, possuem um tempo de 
reclusão coletiva, ritual chamado Ouricuri. 

São vários os episódios de perseguições que este grupo sofreu referente 
à prática da reclusão religiosa, prática que também ocupa importante 
aspecto social, organizativo e fundamentalmente representa uma prática de 
manutenção da língua e da cultura. No decorrer da história os Fulni-ô foram 
atacados, perseguidos, com várias situações de conflito que perpassaram 
os anos. Hoje, após muita resistência, eles garantiram o direito diante da 
justiça de se retirar e de terem licenças de seus trabalhos para passar esse 
tempo de reclusão. São no Nordeste a única nação indígena que mantém 

1. André Meireles Oliveira, Andréa Letícia Carvalho Guimaraes, Christiane Falcão, Clara Jane Costa Adad
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3. Ana Paula Miranda, Joanildo de Albuquerque Burity, Oneide Bobsin, Rafael Soares de Oliveira e Regina 
Reyes Novaes 



Estado Laico, Intolerância e Diversidade Religiosa no Brasil

24

sua língua viva e ativa. Em Águas Belas no dia que a população sai para esse 
retiro que fica em outra localidade, utilizada somente no tempo da reclusão, 
acontece uma cerimônia e há relatos que nela já teriam participado padres 
e pastores. Esse evento representa um momento simbólico de despedida do 
grupo para esse período de reclusão e para que exerçam sua espiritualidade 
e a sua religiosidade.

Este é um caso exemplar que retrata uma intensa perseguição que ocorreu 
no decorrer dos anos, demarcada pela intolerância expressa tanto pelos 
“coronéis”, como também por servidores do Serviço de Proteção aos Índios 
(SPI) e posteriormente da FUNAI. Situação em que houve resistência e foram 
mantidos aspectos importantes da cultura de um grupo que hoje experimenta 
uma experiência interessante de religiosidade e de diálogo com outras religiões. 

Metodologia do RIVIR
Inicialmente foi realizada revisão bibliográfica em tese, dissertações e 

artigos sobre a temática. Esses textos foram discutidos pela equipe e serviram 
para uma melhor delimitação do escopo a ser adotado na coleta e análise 
de dados do RIVIR. Um segundo passo foi a definição das fontes de dados 
que seriam analisadas, tendo sido escolhidas três fontes de dados: 1) Jornais 
periódicos, 2 de cada estado e mais um conjunto de periódicos nacionais, 
revistas e portais da internet, representando 65 veículos de comunicação; 2) 
Processos de justiça: foram consideradas as jurisprudências de 61 tribunais; 
3) Dados institucionais: informações de Ouvidorias, dados de instituições 
ligados ao poder público municipal, estadual e federal, e que também incluiu 
dados de delegacias de polícia especializadas na temática da intolerância e 
do racismo. Foram solicitadas informações a 118 instituições e as respostas 
foram em número bem menor e, em muitos casos, com baixa qualidade 
em termos de dados. 

Além desses dados documentais, foram realizadas entrevistas com 20 
pessoas das dez unidades da federação onde atuaram os pesquisadores, a 
saber: Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Brasília, Paraíba, Bahia, Recife e Amazonas. Esses 10 Estados foram 
definidos a partir de dados do disque100, sendo selecionados aqueles com 
o maior número de casos de intolerâncias denunciados, tanto em números 
absolutos como relativos ao tamanho da população.
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A partir das teses e da bibliografia foram definidas expressões e palavras-
chave que foram utilizadas para a realização das buscas em ferramentas 
de consulta on-line, tanto da busca de jurisprudências junto aos tribunais, 
como também na busca de notícias em órgãos de imprensa. Já em relação 
às Ouvidorias, a classificação utilizada foi a definida pela própria instituição 
que classificava as denúncias recebidas. Basicamente esta foi a “rede” utilizada 
e que certamente traz impactos sobre o que se conseguiu ou não “pescar” 
na coleta de dados. Conhecer a metodologia adotada  é importante para 
ponderar as possibilidades e limitações que o caminho adotado possui. 
Cada pesquisador incluía os dados que encontrava numa planilha, seja 
em jornais, seja nas jurisprudências, a partir da busca realizada com as 
expressões e palavras-chave que são apresentadas no Quadro 1:

Quadro 1
Expressões e Palavras-chave utilizadas 

na coleta de dados do RIVIR

1. “Intolerância Religiosa”
2. “Violência Religiosa”
3. “Liberdade Religiosa”
4. “Perseguição Religiosa”
5. “Conflito Religioso”
6. “Discriminação Religiosa”
7. “Fundamentalismo Religioso”
8. Intolerância and Religião
9. Discriminação and Religião
10. Perseguição and Religião
11. Conflito and Religião
12. Violência and Religião
13. Demônio
14. Diabo

Fonte: RIVIR, SDH, 2016

 4. Para maior detalhamento em relação à metodologia consultar FONSECA; ADAD, 2016.
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A partir desse levantamento tem-se que, entre 2011 e 2015, foram 
identificados 965 registros de intolerância religiosa no Brasil. Nos jornais 
se obteve a maioria dos casos, com 409 notícias, conforme o Gráfico 1. Em 
relação às ouvidorias foram reunidos 394 casos e nos processos foram 162. 
Uma primeira questão a considerar a partir desses dados é que foi possível 
identificar uma violação dos direitos humanos por motivo religiosos a cada 
2 dias no Brasil entre 2011 e 2015. 

Apresentação dos dados do RIVIR

Gráfico 1
Fontes dos casos identificados de 

intolerância religiosa no Brasil
(2011-2015)

N=965; Fonte: RIVIR, SDH, 2016
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N=965; Fonte: RIVIR, SDH, 2016

Os Estados com maior número absoluto de casos são praticamente os 
mesmos em que foi realizada a pesquisa de campo, sendo que no levantamento 
entre os 10 maiores foi identificado dois que não foram considerados a 
partir dos dados da Ouvidoria: Paraná e Ceará. Dos 10 selecionados, dois 
estados incluídos em razão dos dados relativos ficaram quantitativamente 
em posições inferiores: Amazonas e Espírito Santo.

O Rio de Janeiro destaca-se muito em função do caso da menina Kaylane 
que recebeu significativa cobertura da imprensa. São Paulo, estado com 
maior população, o Distrito Federal e a Bahia aparecem em seguida, como 
é possível identificar no Gráfico 2:

Gráfico 2
Número de violações por Estados 

(2011-2015)

Ao observar a variação da intolerância religiosa a partir dos dados 
coletados no tempo, identifica-se um aumento em relação aos casos de 
intolerância, conforme o Gráfico 3 demonstra. O mesmo vai ser identificado 
em vários outros dados existentes sobre intolerância religiosa no Brasil, onde 
se identifica um aumento, por mais difícil que seja a quantificação disso, e 
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conscientes de que, obviamente, esses dados representam uma parcela do 
que acontece na realidade cotidiana das pessoas que vivenciam situações de 
intolerância e violência religiosa. Daí é importante observar outros dados, 
como o de registros policiais no Rio de Janeiro e a pesquisa realizada pela 
Pew Foundation em vários países (Gráficos 4 e 5). Todas essas fontes apontam 
o aumento da intolerância religiosa no Brasil.

Gráfico 3
Número de violações por ano (2011-2015)

Gráfico 4
Ocorrências sobre Intolerância Religiosa, Polícia do RJ 

(2011-2015)

N=913; Fonte: RIVIR, SDH, 2016

Fonte: RIVIR, SDH, 2016
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Gráfico 5
Índice de Hostilidade Social por motivos religiosos 

(Brasil, 2007-2013)

Fonte: Pew Foundation - Latest Trends in Religious Restrictions and Hostilities (2015)

Diante dessa congruência dos dados, chama a atenção como esse assunto 
ainda provoca resistências de segmentos da população, de que o mesmo seria 
uma “invenção”. Na divulgação de Seminário promovido pela SDH sobre a 
temática na Ordem de Advogados do Brasil, seção São Paulo, realizado em 
dezembro de 2016, foi possível encontrar nas redes sociais comentários que 
afirmavam: “querem inventar intolerância no Brasil que não existe”. Questão 
recorrente que também surgiu em meio as notícias sobre o tema da redação 
do ENEM de 2016 que pediu aos candidatos para desenvolverem um texto 
sobre a intolerância religiosa. Boa parte das discussões em torno do tema 
proposto passavam pela afirmação de que esse remetia a algo inexistente 
no Brasil, país marcado pela “cordialidade e pela convivência de diferentes”.

Esses tipos de reações acabam por representar um dado bastante 
sintomático da importância e da profunda necessidade que existe para se 
tratar e se discutir o tema da intolerância religiosa. Um dado seria suficiente 
para se dimensionar a atualidade dessa discussão. A partir da observação 
das matérias dos jornais, ao se observar os casos de depredação de espaços 
religiosos. No Mapa 1 são apresentadas as “manchas de calor” que expressam 
a concentração de casos. Em vermelho são 22 espaços católicos que foram 
atacados e que estão distribuídos em 13 cidades e seus arredores. Em verde 
temos 45 espaços de religiões de matriz africana que sofreram ataques em 
11 regiões entre 2011-2015. 
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Mapa 1
Concentração de casos de depredações de espaços reli-

giosos, católicos (vermelho) e de matriz africana (verde) 
(2011-2015)

Fonte: RIVIR, SDH, 2016

Além desses 67 casos, foram identificadas depredações em 4 mesquitas 
e em 3 igrejas evangélicas no Brasil nesses 5 anos. São diferentes espaços 
religiosos que sofreram algum tipo de depredação. É possível identificar a 
concentração em alguns locais, como na região de Caxias do Sul, no Rio 
Grande do Sul, que teve uma série de episódios em Caravaggio e Farroupilha. 
A região de Brasília e entorno também presenciou uma série de episódios em 
diferentes anos. A região de Cuiabá e Rondonópolis também. Na região de 
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Zona da Mata, entre Minas e Rio, e na Bahia também aconteceram números 
significativos de ataques a prédios e espaços religiosos. Ações que parecem 
ser mais ou menos articuladas quando cobrem uma mesma região e que 
tiveram como resposta do poder público a criação, em Cuiabá e em Brasília, 
de delegacias especializadas. Há nesses episódios a materialidade de um 
problema efetivo, concreto e que vem ocorrendo no país. Algo extremamente 
sério, tanto em termos de violência ao patrimônio, como também pelo que 
representam simbolicamente. 

Também foram identificados no RIVIR homicídios por motivo religioso, 
oito casos em que ou a Polícia Civil ou o Ministério Público definiu os 
assassinatos como sendo motivados por intolerância religiosa. Nos cinco anos 
foram identificadas quatro vítimas de religiões de matriz africana e 4 vítimas 
evangélicas. Todos estes assassinatos foram realizados por meio do uso de 
facas e das oito vítimas três eram crianças. Nestes casos há forte componente 
passional e agressores e vítimas eram próximos, sendo que representam uma 
preocupante questão em relação à temática que só reafirmam a importância 
de um tema que precisa ser considerado seriamente como uma realidade 
presente no cotidiano e que até tem causado a morte de pessoas.

Tipos de violências

As denúncias identificadas pelo RIVIR foram enquadradas em oito itens 
de uma categoria que orientou os procedimentos de análise e cruzamento 
dos dados. Inicialmente, a partir da pesquisa bibliográfica e da legislação, 
foram definidos os “Tipos de Violência”. No Quadro 2 são elencados os 
oito Tipos de Violência identificados a partir de relatório interno da SDH 
dedicado à análise dos dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos 
(SYDOW, 2015) e que que foram detalhados e desenvolvidos no contexto 
do RIVIR (FONSECA; ADAD, 2016).
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1. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA POR MOTIVAÇÃO RELIGIOSA:

Caracteriza-se por qualquer conduta que cause danos emocionais 
e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe 
o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar 
suas crenças e seus comportamentos, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, 
vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica 
e à autodeterminação, tendo como motivação a crença religiosa 
da vítima.

2. VIOLÊNCIA FÍSICA POR MOTIVAÇÃO RELIGIOSA:

Caracteriza-se por qualquer conduta que ofenda sua integridade 
ou saúde corporal, tendo como motivo a crença religiosa da 
vítima.

3. VIOLÊNCIA RELATIVA À PRÁTICA DE ATOS/RITOS 
RELIGIOSOS:

Caracteriza-se pela proibição de ritos, orações e oferendas; 
pelo uso indevido e desrespeitoso de imagens religiosas; 
pelo impedimento de renovação de aluguel de imóveis; pela 
expulsão, ou ameaça, de casa, em função da crença religiosa. 
Ou seja, qualquer ato que restrinja ou impeça a prática de atos 
ou ritos religiosos.

4.VIOLÊNCIA MORAL POR MOTIVAÇÃO RELIGIOSA:

Nesse tópico, serão abrangidas as condutas descritas como 
crimes contra a honra, pelos artigos 138, 139 e 140 do nosso 

Quadro 2
Tipos de Violência
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Código Penal Nacional (BRASIL, 1940), que tem como objetivo 
desrespeitar culto ou função religiosa alheia. 
Essas condutas devem ser por motivação religiosa e são definidas 
como: 

A) Calúnia: “caluniar alguém, imputando-lhe falsamente 
fato definido como crime”(art 138 do CP). 

Configurada com a narrativa de um fato criminoso imputado 
por uma pessoa a outrem, no qual consta o suposto local de 
perpetração do crime, o local, e o momento de sua execução, 
que sabe ser falso com a finalidade específica de ofender a honra 
alheia.

B) Difamação: “difamar alguém, imputando-lhe fato 
ofensivo à sua reputação”(art 139 do CP).

Configurada com a narrativa de um fato, verdadeiro ou falso, 
não tipificado nas leis penais, imputado pelo sujeito ativo ao 
passivo, no qual consta concretamente ou fictamente o local 
da prática da conduta, bem como o momento da sua execução, 
cujo objetivo é violar a honra objetiva do ofendido.

Difamar, quanto macular significa desacreditar publicamente 
uma pessoa, cuja intenção do legislador foi a de ressaltar que a 
difamação se configura na narrativa de fato, existente ou não, 
que não seja tutelado pelo Direito Penal, contendo as pessoas 
envolvidas, o local, o momento de sua execução, além de outros 
elementos ofensivos à reputação de outrem.

C) Injúria: “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade 
ou o decoro” (art. 140 do CP).

Configurada quando alguém, por meio de gestos, palavras, 
desenhos ou atitudes ultrajantes ofendem a dignidade ou o 
decoro alheio.
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5. VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL POR MOTIVAÇÃO RELIGIOSA:

Violência motivada por divergências de crenças ou convicções 
(religiões) predominantes em diferentes sociedades, que ao se 
formalizarem e institucionalizarem nas diferentes organizações 
privadas ou públicas. 

Nesta categoria, a palavra instituição deve ser entendida em 
sentido amplo, como qualquer organização ou estrutura social 
estabelecida pela lei ou pelos costumes. 

6. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL POR MOTIVAÇÃO RELIGIOSA:

Caracterizada por qualquer conduta que configure retenção, 
subtração, destruição parcial ou total de objetos religiosos, 
de espaços físicos que abriguem templos religiosos e casas de 
pessoas, em função de sua crença religiosa, além da invasão 
dos mesmos.

7. VIOLÊNCIA SEXUAL POR MOTIVAÇÃO RELIGIOSA:

Caracteriza-se por ato que constranja a pessoa a presenciar, a 
manter ou a participar de relação sexual, mediante intimidação, 
ameaça, coação ou uso da força ou da relação de poder, tendo 
como motivação a sua crença religiosa. São exemplo de relações 
que envolvam poder: professor-aluna/o e padre/pastor/pai de 
santo-frequentador/a de templo religioso. Atos libidinosos, 
gestos e termos obscenos entram nessa categoria.

8. NEGLIGÊNCIA POR MOTIVAÇÃO RELIGIOSA:

Caracteriza-se pelo abandono, descuido, desamparo, falta de 
responsabilidade e descompromisso com o cuidado e o afeto, 
tendo como motivação a crença religiosa da vítima. Situações em 
que a pessoa age com indiferença em relação a outro que necessita 
de seus cuidados ou atenção são incluídos nessa categoria.

Fonte: RIVIR, SDH, 2016



Pesquisas, reflexões e debates

35

Fonte: RIVIR, SDH, 2016. N = 1414

O maior peso entre os tipos de violências foi identificado entre aquelas 
definidas como psicológicas, seguida da violência moral que são próximas. 
Os Gráficos 6 e 7 apresentam esses dados separados pela fonte dos dados e 
pela sua distribuição entre as três religiões com maior número de fiéis no 
banco de dados. Salienta-se que o número total de ocorrências de Tipos 
de Violência é maior do que o total de casos porque cada caso pode ser 
associado com até três tipos de violência, não se pode considerar que uma 
agressão patrimonial ou física também pode ser configurada como uma 
agressão psicológica.

Gráfico 6
Tipos de violência – Total e por religião
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Gráfico 7
Tipos de Violência – Total e por fonte

Fonte: RIVIR, SDH, 2016

As ouvidorias recebem muito mais reclamações ligadas à violência 
psicológica; os processos tratam mais de violências institucionais, feitas 
pelo Estado,  por instituições de ensinos ou por empresas - questões 
trabalhistas. Já os jornais parecem se interessar mais pelos episódios que 
envolvem violência física e violência moral. Em relação aos evangélicos, 
há uma predominância do que se chamou de violência institucional, casos 
em que entidades são os autores das intolerâncias e violências religiosas; 
em relação à matriz africana a violência física e moral estão mais presentes 
nesse segmento em relação à média dos casos.  Já em relação aos católicos 
há maior presença de violência patrimonial, que é o caso das depredações 
de imagens e igrejas, que não são em pouca quantidade. 
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Gráfico 8
Locais das violações – Total e por fonte

Fonte: RIVIR, SDH, 2016

Em relação aos locais em que a intolerância ou violência religiosa ocorrem 
algumas observações são possíveis, sendo interessante perceber a relação 
entre as fontes e os locais. Nas denúncias que chegam às ouvidorias o 
principal local de violação é a casa, o domicílio da pessoa - seja da vítima, 
do agressor ou de uma pessoa comum. Nos processos o local principal é o 
ambiente educacional ou o ambiente trabalhista. E em relação aos jornais o 
ambiente principal ali são vários, mas com uma presença mais significa da 
comunidade religiosa e do espaço público, a rua, locais em que ocorrem as 
depredações, ataques ao patrimônio e as agressões físicas - violações mais 
retratadas pelos jornais (Gráfico 8). 
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Quem são as vítimas? Quem são os agressores? Esse é um tópico central 
quando se trata de discutir o tema da intolerância religiosa. Questão 
importante e que precisa ser feita com serenidade e atenção. Em relação às 
vítimas os dados do disque100 e das ouvidorias, dos jornais e dos processos, 
apontam que cerca de 30% são de matriz africana, seguidos de cerca de 20% 
evangélicos e 10% de católicos. Espíritas e muçulmanos aparecem cada um 
com cerca de 5% cada e um conjunto de outras 15 religiões perfazem outros 
10%. Não há informação para cerca de 20% das vítimas. A partir das fontes 
dos dados, nos processos há uma presença significativa de evangélicos, 
principalmente adventistas, em que 45% dos processos em que foram 
identificados o autor, que é a vítima, esse era adventista. Em relações aos 
jornais, 53% eram pessoas de religiões de matriz africana. Em relação as 
ouvidorias também aparecem em primeiro lugar, com 23% das vítimas e 
em segundo lugar evangélicos com 16% (Gráfico 9).

Vítimas e agressores

Gráfico 9
Religião das vítimas – Total e por fonte

Fonte: RIVIR, SDH, 2016
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Gráfico 10
Relação vítimas e agressores – Denúncias das Ouvidorias

Fonte: RIVIR, SDH, 2016. N=297, missing 97

Os dados das Ouvidorias permitem avançar na análise e um elemento que 
chama a atenção nesses dados é que a maior recorrência de violações entre 
pessoas conhecidas, que possuem relações próximas (Gráfico 10). A questão 
da violência e intolerância religiosa doméstica, em que há proximidade 
entre vítima e agressor e em que as violações ocorrem nas casas. Como 
consequência nos dados das Ouvidorias, familiares, vizinhos e cônjuges 
perfazem 53% dos agressores, um dado significativo. Outro item que chama 
a atenção é o fato de que 11% dos violadores são professores ou diretores 
de escolas, dado extremamente sério e preocupante.
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Observar o dado analisado também oferece outras conclusões. Em relação 
ao perfil das vítimas há algumas características, se a denúncia é feita por uma 
vítima que é um indivíduo, ou um grupo de pessoas, ou uma comunidade 
religiosa, que é um coletivo que é a vítima foi possível identificar o maior uso 
de determinados meios de verbalizar a violação. Basicamente nos processos, 
geralmente o agressor é uma instituição, uma escola ou o Estado; nas ouvidorias 
geralmente a vítima e o agressor são indivíduos, a ouvidoria atende esse balcão 
em que a pessoa entre em contato para fazer sua reclamação pontual e mais 
definida. Nos processos estão presentes aqueles que decidem por se opor e 
denunciar instituições a partir do poder judiciário.

Em relação a religião dos agressores, a primeira constatação é de que este 
dado praticamente inexiste para 83% dos casos! Nos processos é baixíssimo 
o percentual em que é possível acessar esses dados. Observando somente 
jornais e ouvidorias, não há informações sobre a religião do agressor em 70% 
dos casos. Nos casos em que há conhecimento, um pouco menos de 20% são 
evangélicos, dentro da diversidade interna que demarca esse grupo. Seguidos 
de católicos, outras religiões, ateus, alguns poucos de matriz africana, alguns 
poucos judeus, alguns poucos espíritas, e alguns Testemunhas de Jeová. 

O Gráfico 11 é produzido considerando  as religiões de todas as vítimas 
e agressores e empilhando-as por segmento religioso é produzido o Gráfico 
11. Nele os fiéis de matriz africana aparecem como em 98% das vezes como 
vítimas nas três fontes pesquisadas e 2% são agressores. Entre evangélicos 
a metade é vítima e metade é agressor. Entre, católicos 80% vítima 20% 
agressor e entre espíritas 88% são vítimas e 12% agressores. As outras várias 
religiões têm uma proporção de 70% para 30%, mais ou menos (Gráfico 11).
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Gráfico 11
Filiação religiosa de vítimas e agressores por segmento 

religioso e na totalidade das ocorrências (%)

Fonte: RIVIR, SDH 2017 - n = 935

Dos 965 casos somente em 167 é possível identificar vítima e agressor de 
uma mesma situação. Basicamente há uma presença maior de pessoas ligadas 
a igrejas evangélicas entre os denunciados, especialmente em relação às 
violações ocorridas contra fiéis de religiões de matriz africana, mas também 
presentes nas violações ocorridas em todos os outros segmentos religiosos. 
Essa é uma grave questão que precisa ser enfrentada. Sendo importante 
ressaltar a múltipla conformação desse grupo religioso, a diversidade de 
segmentos que representa “ser evangélico” no Brasil, numa realidade em 
que certamente alguns grupos, em alguns dos casos que tivemos acesso, 
muito provavelmente não seriam considerados evangélicos pela maioria 
dos grupos que são designados neste segmento. 
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Foi possível identificar situações em que grupos que são oriundos de 
iniciativas localizadas e recentes e que se caracterizam por práticas de ódio 
e de intolerância, onde se autodenominam de evangélicos, mas que não 
compartilham boa parte das práticas e do conjunto de doutrinas, crenças 
e éticas seguidos e, geralmente, associados ao segmento. 

Há várias práticas que não são compartilhadas, realizadas por grupos 
independentes e que não estão ligados a instituições reconhecidas e com 
abrangência nacional. A questão é que na ausência de um conselho ou 
instância representativa legítima e nacional que unifique minimamente 
o segmento, essa questão precisa ser discutida internamente pelo próprio 
segmento evangélico. O convite que faço é no sentido de que é preciso que 
ocorram discussões internamente ao segmento de forma séria e informada 
a partir dos seus vários centros de formação, seminários teológicos, 
universidades, publicações, entidades de representação e lideranças. Ação 
que se dê a partir de grupos de estudo, de pesquisa e a partir de espaços 
próprios do segmento evangélico, pois penso que somente a partir de um 
diálogo e definições próprias será possível, utilizando um termo do segmento, 
“separar o joio do trigo” 

Esse ponto também deve ser considerado pelo catolicismo, o qual também 
possui presença em todos os grupos. Aqui o dado deve ser visto mais numa 
perspectiva qualitativa em decorrência da pequena amostra disponível, 
sendo certamente um indicativo que deve mobilizar as lideranças religiosas, 
principais interessados no tema. No âmbito da Conferência Nacional de 
Bispos do Brasil (CNBB) é possível identificar algumas iniciativas e reflexões 
relacionadas ao tema da intolerância religiosa, sendo um tema que tem 
estado presente entre as preocupações da liderança da igreja. 

Outro grupo que se destaca é o dos ateus, que possuem vítimas evangélicas, 
católicas e de matriz africana. Novamente cabe lembrar que estamos diante 
de números muito baixos, que podem ter um peso muito mais individual do 
que coletivo, porém penso ser importante levar esse dado em consideração na 
direção da promoção de diálogos a partir de uma informação que não deixa 
de ser indicativa de certos movimentos e de como se reveste o fenômeno da 
intolerância e violência religiosa no Brasil e que merece aprofundamentos 
(Gráfico 12).
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Gráfico 12
Filiação religiosa de vítimas e agressores por 
segmento religioso  e em um mesmo caso (%)

Fonte: RIVIR, SDH 2017 - n = 167

Sobre essa questão também é importante salientar que entre os evangélicos 
também são identificados números significativos de vítimas de intolerância 
religiosa, isso é muito presente no espaço educacional, o que revela uma 
questão mais específica, mas também está identificado em outros espaços 
e que pode ter relação com o fato de ser uma religião mais presente entre 
pobres e negros e consequentemente seus fiéis também acabam por sofrer 
intolerâncias em diversas situações decorrentes de preconceitos variados que 
povoam o imaginário sobre o grupo, que historicamente sofreu diferentes 
intolerâncias, como por ocasião de sua implementação no Brasil no caso 
de grupos pentecostais no início do século 20.

Os dados também revelam que geralmente um grupo religioso sempre 
é intolerante com seu próprio grupo religioso. Então você tem católicos 
intolerantes em relação aos católicos; evangélicos intolerantes com evangélicos, 
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fiéis de matriz africana com fiéis matriz africana. Isso está bem disseminado, 
intolerâncias que também representam disputas e divergências de interpretação 
que são levadas a conflitos que vão além do campo das ideias e convicções.

Conclusão
Uma primeira questão identificada pelo RIVIR é a dificuldade do 

Estado Brasileiro em tratar da intolerância e violência religiosa. Tanto no 
processo de acompanhar, como também de identificar essas violações. 
Isso foi identificado não só em relação ao Estado, mas também quando 
observa-se a imprensa brasileira. As abordagens de comunicação são ruins, 
sendo necessários processos educativos voltados para jornalistas e gestores 
que pensem e discutam essa questão. Processo que já foi desenvolvido em 
relação a questão da violência contra a mulher e contra a população LGBT. 
O tema da intolerância religiosa ainda é muito frágil, ainda é visto como 
algo pitoresco que atinge uns ou outros e geralmente se considera que só 
atinge a negros e fiéis de matriz africana e se esquece da importância da 
liberdade religiosa na formação e consolidação da democracia no Brasil.

 
A intolerância religiosa atinge a população brasileira como um todo, desde 

1500. Nesse sentido também é importante a criação de mais e melhores espaços 
de acolhimento de vítimas de intolerância religiosa. Há algumas iniciativas 
nesse sentido, seja do poder público, seja iniciativa da sociedade civil ou de 
algumas OABs nos Estados. É preciso se pensar em espaços e se construir fluxos 
e processos em que vítimas de intolerância religiosa possam ser acolhidas, 
possam ter a quem recorrer, possam ter uma rede e possam receber suporte 
em questões psicológicas, assistenciais, econômicas e jurídicas.

O Brasil possui uma sociedade cada vez mais plural, a diversidade religiosa 
é algo factual, uma questão que está posta. O Brasil hoje é um país diverso. O 
Censo não tem sido capaz de dar conta dessa diversidade em sua amplitude, 
há indicações disso e, mais ainda, ele não tem sido capaz de produzir dados 
suficientes para entendermos o fenômeno religioso de forma concreta, em sua 
complexidade. Hoje há uma diversidade de pertenças religiosas e não pertenças 
cruzadas que exigem que o Estado tome consciência e reflita, junto com a 
sociedade civil, junto com o poder público, organizações religiosas, Universidades 
e Institutos de Pesquisa, visando a produção de conhecimento para a realização 
de ações relacionadas à promoção do respeito à diversidade religiosa.
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O conceito de Estado Laico nos traz a confirmação da possibilidade 
de experimentarmos os novos direitos sociais. É a confirmação de que é 
possível haver convivência entre diferentes. Ninguém é contrário ao conceito 
de Estado Laico, ninguém, a princípio, exige que as pessoas tenham uma 
mesma religião. Então, essa lógica que é aceita de forma mais ou menos 
recorrente, ela é um exemplo muito potente da sociedade que se espera 
construir, com respeito aos Direitos Humanos, respeito às diferenças.

As religiões de matriz africana, uma minoria religiosa, mas uma maioria 
cultural, possuem quantitativamente uma presença menor do que católicos 
e evangélicos na sociedade brasileira segundo os dados oficiais. Mesmo 
assim no RIVIR aparecem com presença significativa entre os que mais 
sofrem violações de seus direitos em relação a sua religiosidade. No caso das 
escolas, por exemplo, é inaceitável se deparar, por exemplo, com crianças 
que possuem posições de liderança no Candomblé ou na Umbanda e que 
são obrigadas a esconder sua pertença religiosa quando entram na escola.

 
Stela Caputo (2012) retrata isso de uma forma bem dura. Ela acompanhou 

um terreiro durante algum tempo e um menino de 6 ou 7 anos afirmava 
sofrer muitos problemas na escola. Menino que ocupava uma posição 
importante dentro do terreiro. Passado algum tempo ela retomou contato 
com o jovem, agora com uns 14 anos de idade, e o pergunta: “e aí, como é 
que está a situação na escola?”. Ao que ele responde: “Agora está ótimo”. Ela 
então o questiona para saber o que aconteceu, o que mudou e a resposta 
dessa criança precisa ser levada extremamente a sério: “Eu parei de ir de 
guia, parei de falar que era do Candomblé, agora ninguém me incomoda 
mais”. Isso é inaceitável! Como sociedade não podemos permitir que as 
suas crianças neguem suas opções, suas tradições e crenças. Ainda mais 
neste caso em que a pertença religiosa é revestida de orgulho por conta 
da posição de liderança que esta criança exercia em seu espaço social-
familiar-religioso, sendo obrigada a negar e esconder essa sua pertença na 
sua escola. É obrigada a fazer isso porque se expressar sua crença, sua vida, 
sua cultura, será perseguida, agredida, violentada. E isso acontece não só 
pelos colegas, mas também pelos professores. 

Outra questão é a necessidade de espaços para a mediação de conflitos, 
ponto que ganha relevância em função da forte presença da intolerância 
religiosa no espaço doméstico, nas relações entre pessoas próximas. As 
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ouvidorias recebem essas agressões psicológicas, agressões que se dão no 
campo verbal, que envolvem brigas entre vizinhos, brigas entre pessoas que se 
conhecem, mas que também representam um sério conflito. São exatamente 
essas brigas e desavenças que originarão agressões físicas ou assassinatos que 
figurarão nas páginas dos jornais. Como sociedade, pensando nas várias 
violências que acontecem no espaço doméstico, é preciso desenvolver processos 
de capacitação, de encontro entre grupos e experiências variadas de diálogo 
e de mediação. Espaços como o desenvolvido pelo governo federal com a 
criação do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa ou por meio 
de iniciativas como as das Oficinas Deliberativas sobre Direitos Humanos e 
Diversidade Religiosa (FONSECA et al., 2016). Esses espaços de participação 
social, espaços de diálogo, são fundamentais para se romper preconceitos, 
para se estabelecer um ambiente de respeito à diversidade religiosa.

O fenômeno da intolerância e violência religiosa é extremamente 
complexo e não se deve desconsiderar vários outros elementos que não 
foram tratados nesse texto, devido ao escopo desse artigo. Porém é importante 
sublinhar a presença desse fenômeno associada à existência de racismo, 
de homofobia, de uma série de preconceitos e de disputas financeiras e 
patrimoniais, essas são questões que estão muito presentes nos episódios 
de intolerância religiosa. É possível entender a intolerância religiosa como 
um elemento a mais que conforma uma narrativa que estabelece processos 
de anulação do outro, de negação do outro, de negação da sua capacidade 
de existir e de fazer aquilo que acredita.

Por fim, lembro de uma fala do cientista político Joanildo Burity que 
considero fundamental. Em certa ocasião ele afirmou: “não só com os tolerantes 
que se constrói o respeito à diversidade religiosa”. O desafio que se coloca e 
que considero ser fundamental, como sociedade, passa pela ampliação de 
grupos, de seguimentos, que discutam de forma serena esse tema que é tão 
complexo a partir de uma relação respeitosa, promovendo a inclusão do 
máximo de pessoas que certamente poderão contribuir para a reflexão e para 
a mudança, para a construção de uma cultura de paz no Brasil. 
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Aspectos gerais da abordagem 
jornalística sobre a temática da 
intolerância religiosa

Juliana Cíntia
Eu me propus a comentar um pouco da minha experiência na pesquisa 

em relação aos jornais, os meios de comunicação, que foram pesquisados 
para montar a amostra do relatório, mas antes eu queria salientar a 
importância desse relatório enquanto um elemento que coloca em pauta a 
questão da intolerância religiosa para gente discutir, enquanto um tema de 
interesse da sociedade e enquanto um importante elemento de investigação 
acadêmica. O relatório aponta várias frentes por onde a gente pode estar 
debatendo, discutindo e analisando os aspectos da intolerância religiosa 
no país e um dos primeiros aspectos que eu gostaria de apontar aqui nessa 
minha fala é a incipiência dos meios de comunicação na abordagem ao 
tema da intolerância religiosa. Nisso o relatório aponta alguns aspectos. A 
abordagem superficial dos casos onde a gente vê com muita recorrência, 
como o Alexandre já ressaltou, a não identificação dos agressores e de 
suas filiações religiosas, que é um elemento importante para gente poder 
refletir sobre como é que se dá a dinâmica dessa intolerância no cotidiano. 
A ausência, muitas vezes, de fala da vítima, nessa cobertura que também 
é um elemento de silenciamento, de como é que acontece essa dinâmica 
da intolerância e a recorrência de referência a casos internacionais nas 
matérias jornalísticas. Isso revela uma tendência a considerar esse tipo de 
violência como relacionada restritamente com guerras étnicas e conflitos 
do Oriente Médio ou Europa, ou seja, desloca do âmbito nacional essa 
discussão sobre a intolerância religiosa e isso acontece muito nos meios de 
comunicação. Isso obscurece a pertinência do tema no âmbito nacional e 
local e as ocorrências frequentemente são descaracterizadas e invisibilizadas. 
É uma negação simbólica dos conflitos e inclusive a descaracterização da 
intolerância religiosa com um tipo específico de violência onde muitas vezes 
ela é acionada para falar ou exemplificar casos de racismo por ter um número 
expressivo de matriz africana como vítimas. E aí eu retomo essa questão da 
invisibilização. No Brasil, existe uma tendência dessa negação simbólica dos 
conflitos que permeiam a sociedade e sua condição diversa, o que favorece 
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esse silenciamento dos grupos minoritários e divergentes em favor de uma 
ideologia hegemônica, esse silenciamento é agenciado com objetivos muito 
específicos de estar sustentando essa ideologia hegemônica e essa negação 
das pautas dos grupos minoritários, no caso de religiões matriz africana, 
e outras expressões de religiosidade que tem muitas vezes uma inserção 
minoritária e divergente do status quo que tem uma especificidade, dentro 
desse terreno do cristianismo tem suas diversas expressões. E essa questão 
da precariedade das informações prestadas na mídia ela empobrece muito 
e desfavorece a discussão da sociedade em relação ao tema. E como vocês 
podem observar, se tiverem a oportunidade de avaliar o relatório com 
mais acuidade, uma questão que eu achei bastante interessante ressaltar 
é essa ausência de informações em relação a vários aspectos nas matérias 
jornalísticas.

Existe uma ausência de informações tanto sobre aspectos relacionados 
às vítimas quanto aspectos relacionados aos agressores ou o próprio caso 
em si que é relatado. E essa ausência de informações demostra, o não 
tratamento adequado da temática por parte dos meios de comunicação 
e aí, já encaminhando para aspectos mais de conclusão, as pesquisas nos 
jornais tiveram como resultado um número menor de notícias do que 
o que era esperado, isso pode ser explicado por vários elementos.  Ou 
esses casos nem chegam a tomar uma dimensão pública ou, ao chegar 
a esfera pública, são vistos como questão de menor importância e aí eu 
ressalto novamente a importância do relatório para estar sinalizando esses 
caminhos para o debate e reflexão do tema. Um potencial muito interessante 
do relatório é indicar essas questões de interesse e relevância investigativa. 
E esse seria um dos elementos onde a gente poderia centrar um pouco da 
nossa atenção. Uma outra questão observada nos casos encontrados é a 
dificuldade das próprias autoridades em lidar com os conflitos religiosos, 
identificar agressores e o tipo penal quando o caso envolve questões religiosas.
Ressalto que a negação de qualquer elemento simbólico pressupõe um 
processo de invisibilidade e as relações de poder que o fundamentam e 
revelam desequilíbrio na correlação de forças ante os grupos e, portanto, 
as desigualdades que alicerçam a sociedade. 

Quando a gente pensa a intolerância em relação aos grupos de matriz 
africana a gente está falando de pessoas que em sua maioria não tem acesso, 
estão na chave de desproteção dentro da sociedade em vários aspectos, 



Estado Laico, Intolerância e Diversidade Religiosa no Brasil

50

inclusive no acesso aos meios de comunicação e às informações. Novas 
perspectivas corroboram uma necessidade de cobertura de imprensa 
melhor e mais abrangente.Elas apontam para o que o Alexandre já falou 
da necessidade de processos educativos e de formação desses jornalistas 
para que identifiquem a temática da intolerância religiosa como uma pauta 
na sociedade que precisa ser tradada com maior acuidade, maior cuidado 
mesmo, para que favoreça esse debate de uma forma mais adequada. Com 
isso eu encerro o meu comentário.

A invisibilidade da intolerância 
religiosa no Amazonas

Rosana Carvalho Paiva

    Bom dia, minha proposta é fazer uma breve explanação sobre a escrita 
do relatório no Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas foi um dos 
dez Estados inseridos dentro da amostra que selecionou aqueles que teriam 
uma pesquisa mais aprofundada para compor o relatório. 

O critério de escolha foi a partir do número de denúncias registradas no 
disque 100, da ouvidoria da Secretaria de Direitos Humanos. A inserção do 
Amazonas pode causar um certo espanto para o restante do país porque 
geralmente o tema da intolerância religiosa em primeiro lugar vem associado 
pelo senso comum, pela mídia, pela opinião pública, como relacionado aos 
casos de racismo, intolerância contra população de religião de matriz africana. 

De fato, como o Alexandre explanou, os casos mais frequentes e mesmo 
os mais graves, são as vítimas de agressões de violência serem de religião de 
matriz africana, o espanto seria, mas então nós encontraríamos situações 
como essas no Estado do Amazonas? Por que o Estado do Amazonas estaria 
incluído entre aqueles com maior número de denúncias por intolerância 
religiosa no disque100? Na verdade isso reflete uma invisibilidade que existe 
a respeito da presença da população negra no Estado do Amazonas, a 
presença dos povos de terreiro, de candomblé, e de umbanda que existem 
no Amazonas. E essa invisibilidade também é interna. 
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Ao realizar a pesquisa eu me deparei muitas vezes com um certo espanto 
de mesmo a intolerância religiosa estar presente lá. A falta de conhecimento, 
de identificação dos povos de terreiro que existem no estado, da diversidade 
religiosa que existe no geral, porque lembrando que as agressões de violência 
não ocorrem apenas com as populações ligadas aos povos de terreiros, 
religiões de matriz africana, mas, sobretudo, sobre essas populações a 
invisibilidade, desconhecimento é muito grande. 

E, então a maioria das instituições governamentais que foram buscadas 
para as pesquisas documentais demonstraram um certo desconhecimento 
e falta de atenção ao tema, muitas ouvidorias não tinham registros de 
denúncias embora as citações pudessem ser conhecidas por outras fontes, 
ou, então, até chegavam alguns dados às ouvidorias, algumas denúncias, 
reclamações, mas elas não registravam como intolerância religiosa. 

Um outro aspecto importante foi que no registro de boletins de ocorrência nas 
delegacias de polícia não há a menção da causa do episódio ser por intolerância 
religiosa, a causa da agressão. Então, ter acesso a esses dados é extremamente 
difícil. Houve a iniciativa da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos 
do Amazonas, de catalogar o número de ocorrências, de boletins de ocorrência 
do ano de 2015, e o único dado quantitativo mais preciso é que em 2015 foram 
20 as situações de intolerância religiosa. 

Foi uma iniciativa individual de averiguar em mais de 2 ou 3 mil boletins 
de ocorrência, separar quais que eram concernentes à intolerância religiosa, 
racismo e homofobia e se encontrou um número de 20 casos, daí deriva: 
por que não há esse registro? A verdade é que há uma falta de atenção 
institucional, há uma falta de conhecimento e sensibilidade também dos 
agentes policiais no momento em que eles vão registrar ou averiguar uma 
situação e perceber que está diante de uma situação de intolerância religiosa. 
e então, tanto o tema da intolerância religiosa é importante no Amazonas 
que o Ministério Público encabeçou um inquérito civil no ano de 2014, que 
é o ano a partir do qual começa a se notar um maior número de denúncias 
e de registros na imprensa também. 

Nesse inquérito civil se trouxe a recomendação de que os policias deveriam, 
a partir desse momento, receber uma formação específica na sua formação 
como agentes policiais para que tenham a sensibilidade e o conhecimento para 
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tratar o tema da intolerância religiosa e para que no registro das denúncias haja 
um marcador que facilite o registro como intolerância religiosa, racismo ou 
homofobia, e também que os casos sejam levados a uma delegacia especializada 
para que possam ser melhor averiguados. 

Então, quais seriam os casos de intolerância religiosa que se poderia 
encontrar no Amazonas? Em 2014 houve o assassinato do pai de santo 
Rafael da Silva Medeiros. Foi assassinado com facadas brutalmente. Esse 
assassinato seguiu uma certa sequência que nos casos que se pode observar 
qualitativamente, a maioria desses casos, diga-se de passagem, estava anexada 
no referido inquérito civil do Ministério Público. Casos que acontecem da 
seguinte forma: uma série de agressões verbais, insultos, injúrias, agressões 
que podem ser qualificadas como danos morais ou psicológicos, são realizados 
com a vítima, seguidos de algumas violências físicas e assassinato, como foi  
o caso do pai de santo Rafael, houveram outras tentativas de assassinato 
também, e também há relatos de destruição de oferendas de locais de culto 
como praças, praias, parques e cemitérios, que são interceptadas por pessoas 
de outras religiões quando são identificados, quando há identificação do 
agressor como foi mostrado pelo Alexandre.

Muitas vezes o agressor não tem a sua religião identificada, em 70% dos 
casos no plano nacional; quando há a identificação do agressor são agressores 
de religião neopentecostal e essas agressões também são direcionadas a 
pessoas católicas principalmente a patrimônios religiosos católicos como 
imagens, igrejas. A destruição de locais de culto e proibição, tentativa de 
proibição de realização de cultos em locais públicos. Há uma mobilização 
também de enfrentamento a isso, foi realizado uma cartilha para ser 
direcionada ao público afro-religioso para que saiba como se reportar, o 
que fazer no caso de uma agressão por motivação de intolerância religiosa, 
quais instituições procurar, quais os direitos e legislações pertinentes. 

Há uma série de campanhas que estão sendo realizadas, ainda sem grande 
divulgação midiática, que seria o ideal. São necessárias mais campanhas 
que reúnam lideranças religiosas das várias religiões, inclusive evangélicas 
e neopentecostais. A promoção de eventos para a assinatura de acordos de 
mútua conciliação, mútua tolerância, por exemplo. 
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Essas reuniões têm sido realizadas de certa maneira periódica e 
manifestações públicas como as passeatas no dia 21 de janeiro, passeatas 
que têm sido feitas nos últimos anos de combate intolerância religiosa e que 
tem alcançado algum tipo de repercussão também nas mídias impressas 
e na internet. Acontecem também celebrações na beira do Rio Negro, em 
homenagem a Oxum e Iemanjá. 

No dia 8 de dezembro vai ser realizada uma e também são realizadas no 
dia primeiro de janeiro. Além do espírito religioso também são mobilizadas 
campanhas junto com essas manifestações religiosas de combate à intolerância 
religiosa, defendendo a liberdade religiosa. Esses seriam alguns elementos 
que nos ajudam a ter uma ideia do panorama da situação do Amazonas.
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O município e a escola como 
reprodutores da intolerância: 
desafios cotidianos

Bom dia. Aproveitando o comentário feito pelo Alexandre sobre a questão 
da preponderância do papel do professor e dos diretores nesses casos que 
foram relatados, de fato, é um dado sério e preocupante que foi manifestado 
em muitas das matérias que foram colhidas.

Preocupa, sobretudo dentro dessa situação, a forma com que o Estado 
e determinadas instituições atuam, diga-se também em muitos casos, 
como reprodutoras de casos de intolerância. Falo aqui, especificamente 
da necessidade que já foi apontada por outros colegas, da importância dos 
processos educativos. 

O Estado, ao mesmo tempo em que atua como elemento agregador 
desse debate, possibilitador dessa discussão, verifica-se também em vários 
casos ocorridos, principalmente em Câmaras de Vereadores, aliás, um dado 
muito sério...

O Estado, ao mesmo tempo em que atua como elemento agregador 
desse debate, possibilitador dessa discussão, verifica-se também em vários 
casos ocorridos, principalmente em Câmaras de Vereadores, aliás, um dado 
muito sério, encontramos determinadas leis que incentivam e reproduzem 
as práticas de intolerância. Porque, como se trata de cidades, digamos mais 
afastadas desse ciclo midiático, temos uma intervenção do Estado, sobretudo 
no âmbito municipal, na implantação de determinadas leis que obrigam 
crianças, principalmente no ensino fundamental, a leitura de trechos da 
bíblia antes das aulas.

Nesse contexto, se uma das crianças não desejar participar da leitura, 
temos uma prática, quase que de forma automática e uniforme, por parte 
da direção, dos professores e também dos colegas de sala, na reprodução 
de termos intolerantes.

José Farias 



Pesquisas, reflexões e debates

55

Temos em determinadas cidades metropolitanas que, ao chegarmos 
na entrada da cidade, encontramos a seguinte expressão “essa cidade é 
do senhor Jesus”, ou seja, temos o Estado que aponta um direcionamento.

Outro dado de extrema importância, é a questão das dificuldades e 
resistências que muitos educadores encontram ao trabalharem a lei 10.639. 
É um desafio.

Outro ponto relevante, verificado em muitas escolas, é a própria questão 
da semana da consciência negra. Ao mesmo tempo em que temos colegas 
professores que procuram aproveitar o momento para debater a questão 
religiosa, temos em contrapartida, muitos casos em que, determinados 
professores e diretores, tratam a semana apenas como um evento cultural 
com gincanas, músicas e jogos.

Mas, ao mesmo tempo em que é um desafio, o próprio relatório aponta 
que conquistas estão sendo realizadas. Nós temos uma série de avanços 
e conquistas, empreendidas por diversos movimentos organizados, que 
resistem.

Nesse sentido, o debate proporcionado pela OAB, a atuação da Secretaria 
de Direitos Humanos, o relatório, constituem caminhos e desejos de que 
no futuro próximo, não tenhamos tantas dificuldades. 

Então, nesse sentido foi a contribuição, principalmente no meu caso 
aqui de São Paulo, de identificar nas diversas instituições, o papel do Estado 
nesse processo. Muito obrigado!
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Análises preliminares da intolerância 
religiosa na jurisprudência brasileira

Andréa Letícia Carvalho Guimarães

Neste capítulo apresento uma análise preliminar sobre os dados constantes 
no relatório em relação aos processos judiciais, bem como a análise da 
jurisprudência nos tribunais superiores, e como a questão da intolerância 
religiosa chega aos tribunais superiores: a maneira que ela é tratada, ou 
como ela não é tratada. 

Dentro das identificações já mencionadas, algumas porcentagens 
seriam importantes mencionar. A partir dos processos analisados há uma 
quantidade significativa de dados em que o polo passivo, ou seja, os agressores 
representam uma coletividade, sejam instituições públicas ou privadas, e 
que normalmente as vítimas entram com um processo, com uma ação para 
que seja reconhecida uma prática de intolerância religiosa cometida muitas 
vezes pelo próprio Estado. 

Os casos mais recorrentes identificados são aqueles em que se discutem 
os dias de aplicação das provas (ENEM ou concursos) ou de atividades 
laborais ou de ensino aos sábados. Os sábados são dias de guarda, sejam 
dos Adventistas do Sétimo Dia, sejam das religiões judaicas. Portanto, há 
o debate sobre o princípio do direito à igualdade e do direito à liberdade 
religiosa. Geralmente os tribunais são chamados para decidir esse aparente 
conflito de normas em que se deve ponderar ou não por estabelecer outro 
dia para a realização dessas atividades. 

A jurisprudência ainda é um pouco divergente em relação a esse tema, 
em alguns casos ela pondera para que seja estabelecido outro dia para 
pessoa dessas religiões realizarem essas incumbências, realizando, assim, 
um juízo de proporcionalidade ou um juízo de razoabilidade que era um 
argumento utilizado pelos tribunais, e em outros casos o direito à igualdade 
é o que prevalece, entendendo que se você ponderar para estabelecer para 
um outro dia as outras pessoas ficariam prejudicadas ou o próprio Estado 
teria gastos, gastos públicos. 
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O caso foi julgado pelo STF em que os representantes do judaísmo 
entraram com uma ação pedindo para ser adiado o ENEM e, a maioria 
dos votos ponderou-se que isso geraria um grande gasto ao Estado e violaria 
o direito à igualdade, então nesse caso ponderou-se pela prevalência do 
direito à igualdade e não do direito à liberdade religiosa.

 Em contrapartida, no STJ, uma estudante entrou com uma ação, pedindo 
para que fosse realizada as atividades acadêmicas em outro dia que não o 
dia de guarda, e nesse caso o direito à liberdade religiosa foi favorecido em 
vez do direito à igualdade. Portanto, observa-se que há uma divergência 
jurisprudencial no que se refere à questão do direito de guarda.

Outra questão importante que deve ser pontuada é em relação à 
intolerância contra os grupos de religião de matriz africana, que geralmente 
são os que mais sofrem e que são as maiores vítimas nesse processo e em 
relação à jurisprudência. O que se nota é que existe uma dupla intolerância 
religiosa em relação a essas religiões: em relação ao próprio agressor, e 
também o próprio Estado nas instituições. 

O próprio judiciário comete a violência institucional em relação a essas 
religiões, pois o Poder Judiciário não considera e não identifica essas religiões 
como expressão de religiosidade, o que, portanto, não se configura como 
merecedoras de proteção pelo Estado. Assim, nota-se uma dupla intolerância 
religiosa contra as religiões de matriz africana. Em relação aos silêncios, 
observa-se que existe uma ausência de casos relativos a violência sexual 
motivada por questões religiosas dentro das residências das vítimas, ou seja, 
dentro do espaço privado. As questões de cunho privado transformam-se 
em processos judiciais. Normalmente, os conflitos que se transformam em 
ações judiciais são aqueles envolvendo educação ou trabalho. 

Outro ponto a se considerar é que de acordo com a metodologia adotada, 
utilizando para a pesquisa as palavras-chaves que são apresentadas no 
capítulo de Alexandre Brasil Fonseca, não conseguimos identificar ou filtrar 
questões envolvendo a transfusão de sangue das Testemunhas de Jeová, p.ex.

  Em uma análise preliminar nessas ações o que discutem é a responsabilidade 
penal pela morte de quem se negou a fazer a transfusão. Observa-se, que a 
discussão não permeia necessariamente a questão da intolerância religiosa em 
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si, mas ela circunda principalmente em torno da responsabilidade penal, tanto 
que a maioria dos casos envolvem habeas corpus para trancar a ação penal. 

No geral em relação ao que pesquisamos, nota-se que a intolerância religiosa 
é vista como uma questão de “menor importância” entre aspas, como se fosse 
algo que não mereceria atenção do Poder Judiciário. E são esses silêncios que 
foram encontrados na jurisprudência. Também pode-se dizer que a própria 
vítima não consegue se sentir amparada ou se sentir confiante para poder 
procurar as instituições estatais para denunciar, seja o Ministério Público, as 
próprias delegacias porque também elas não têm o preparo para compreender 
esse fenômeno complexo que é a intolerância religiosa.

Outro ponto importante mencionar é a questão do racismo religioso que 
alguns movimentos sociais atribuem a questão da intolerância religiosa às 
religiões de matriz africana. Identificou-se também a ausência de referências 
à Lei Caó nas pesquisas nos processos judiciais, apesar de ser uma lei de 
quase 27 anos. 

Outra questão importante de se mencionar é a questão da divergência 
dos tribunais em relação a violência e a intolerância religiosa configurar-
se ou não como dano moral. Dos 15 Tribunais Regionais do Trabalho 
analisados, eles divergem quanto à configuração do dano moral devido a 
atos de intolerância religiosa. Observa-se que não há um padrão de decisões 
judiciais. Portanto, concluímos por uma necessária e profunda reflexão sobre 
esse tema e quanto, ainda, temos que amadurecer para conseguirmos tratar 
verdadeiramente sobre a questão religiosa no Brasil. Portanto, o objetivo 
desse relatório é contribuir para identificar e sedimentar possíveis ações 
que possam dirimir essa questão.
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Breves comentários sobre as 
primeiras reações ao relatório

Clara Jane Adad

Então, minha fala terá como base as apresentações já realizadas do 
relatório e as reações e reflexões a partir dela. O primeiro ponto que gostaria 
de mencionar foi o dato de ter surgido, independentemente de onde foi 
realizado essa apresentação, um questionamento sobre o termo intolerância 
religiosa. Em grande parte, quando o público é de religião afro-brasileira 
aparece essa questão, onde se problematiza a questão, que surgiu na fala 
do coordenador Alexandre, de tolerar o outro, e é apresentado o desejo de 
ir além dessa ideia de tolerância.

Outro ponto, que já apareceu na fala da Andreia Guimarães, é o racismo e 
o uso ou não do termo racismo religioso, e sobre isso esse termo surgiu como 
sugestão de alguns membros de religiosidade afro brasileiras, mas também 
apareceu como uma crítica, evidenciando uma complexidade envolta desse 
termo. De modo que, uma parte importante sobre o uso deste termo é o seguinte: 
quando se observa e analisa a intolerância sofrida pelo povo de santo, notamos 
que não há como negar ou fechar os olhos” para o racismo ali existente, seja 
devido a cor da pele da própria vítima seja pela questão histórica e cultura de 
ser uma religião que está voltada e ligada a tradição afro-brasileira.

Ainda sobre essa problematização do termo, tanto em relação a utilização 
do termo “intolerância religiosa” como do termo “racismo religioso” cabe 
ressaltar que apesar da importância o relatório não englobou tal discussão 
por entender que ela demanda um estudo mais delicado e mais atencioso 
acerca da temática e que exigiria um tempo maior.

No entanto, não se pode negar que esse “racismo religioso” fica 
evidenciado quando notamos a dificuldade de denunciar os casos de 
violências e intolerâncias sofridas pela comunidade de religião afro-brasileira, 
justificadas tanto pela falta de estrutura dos órgãos como do reconhecimento 
e do acolhimento pelos funcionários que recebem essas denúncias, o que 
demonstra ser urgente que essa discussão seja levada para dentro dos órgãos 
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que recebem e encaminham essas denúncias.

Um outro ponto que surgiu como fator para questionamento e reflexão 
do relatório foi a questão do “sentimento”, como abarcar dentro das tabelas 
e questionários do relatório a amplitude e complexidade dos sentimentos 
que estão envolvidos quando se sofre violência ou intolerância religiosa? E aí 
utilizando o exemplo das religiões afro-brasileiras, como classificar o modo 
que se sente essa agressão da “porteira para dentro”, isto é quando se está 
dentro do terreiro, e o modo como se sente essa agressão quando você está 
fora. São momentos, intensidades e sentimentos diferentes, e como fazer o 
relatório abarcar tudo isso? Seria possível? Tentamos colocando a possibilidade 
de incluir mais de um sentimento por caso, mas isso seria suficiente?

Um outro ponto envolvendo os “sentimentos” é o fato de que tentamos 
ter cuidado e não produzimos um ranqueamento, afinal como colocar qual 
sofrimento era mais forte ou importante que outro?

Um detalhe que acabou não sendo evidenciado no relatório, mas que 
deve ter um olhar cuidadoso é o fato de que nos dados há uma divisão 
entre residência e comunidade religiosa, no entanto, em algumas religiões 
pode acontecer da casa se confundir com a própria comunidade religiosa, 
como por exemplo alguns filhos de santo residem no terreiro ou tem suas 
casas construídas lá dentro, mesclando e confundindo essas duas categorias.

Por fim, espero que esse relatório sirva para potencializar as políticas 
públicas de modo a ajudar a diminuir o máximo possível os casos de violência 
e intolerância religiosa no Brasil, aumentando o respeito pelo outro e pela 
religiosidade alheia.  
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Intolerância Religiosa na Internet

Rony Vainzof 
É uma satisfação estar aqui com vocês hoje, nesse importante dia, e 

Alexandre é um prazer dividir o painel aqui com os meus colegas professores, 
todos vocês. Vejo com grande honra e com grande satisfação a apresentação 
de um relatório como esse, e gostaria de iniciar minha fala parabenizando 
a Secretaria de Direitos Humanos por esse trabalho de suma importância.

 
A fala do professor Celso Lafer iniciou o dia de uma forma engrandecedora. 

Então, eu pesquei algumas anotações breves, para reforçar. Trabalhar Direitos 
Humanos é um tema que pauta sempre qualquer tipo de sociedade, então 
é um dos temas mais relevantes se não o mais relevante, afinal de contas 
tudo é construído com base na defesa dos direitos humanos. 

Coexistência de liberdades contrapostas, aceitar as verdades dos outros que 
não a sua própria, um compromisso da não imposição; autonomia da esfera 
religiosa e política; respeito é a dimensão ética da liberdade; o pórtico dos 
Direitos Humanos é a não discriminação. Vejam só, detalhes, frases, palavras 
tão curtas e de tamanha relevância que motivam todos nós a estarmos aqui hoje. 

Quando se fala do Brasil, apesar de ouvirmos muitas vezes que não 
há intolerância por aqui, assim como não haveria terrorismo, motivo 
pelo qual não precisaríamos nos preocupar com esses temas, quando um 
relatório como esse é apresentado, feito por um grupo de pesquisadores tão 
competentes, demonstrando que sim, infelizmente no Brasil há intolerância, 
e sim, infelizmente no Brasil determinados locais que são utilizados para 
atividades religiosas são até mesmo apedrejados, ou seja, o local é apedrejado 
por ser estabelecimento religioso, isso me remete talvez a uma das noites mais 
terríveis que deu início a um período tenebroso da história da humanidade, 
que foi a noite dos cristais, em 1938, quando nós tivemos ali, no período 
nazista, o início mais gravoso em relação a esses acontecimentos tão 
tenebrosos que nós vivenciamos na humanidade e que motivou a carta de 
Direitos Humanos, das Nações Unidas. E isso é inadmissível, isso tem que 
ser mostrado e isso tem que ser combatido. 
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Eu acabei de retornar da Argentina, de um seminário para tratar sobre 
os aspectos do terrorismo, e tive a oportunidade de visitar pela primeira 
vez a AMIA, que foi em 1994 foi atingida por um ataque terrorista que 
culminou na morte de 85 pessoas e mais de 300 feridos. Por quê? Por ser 
um estabelecimento religioso. 

Nessa mesma oportunidade tivemos com o representante da comunidade 
judaica da Bolívia em que ele relatou o seguinte: o Papa foi visitar a Bolívia e 
a única entidade religiosa que não foi convidada pelo governo foi a judaica. 
O Vaticano convidou a entidade judaica porque o governo não convidou. 
Há 10 anos que o governo não tem relação com a comunidade judaica de lá.

 
E vejam só, nós estamos aqui felizmente no Brasil, discutindo este 

relatório de tamanha importância como esse feito pela Secretaria de Direitos 
Humanos, do Governo. Isso é muito frutífero para a sociedade. Por quê? 
Porque há uma questão de espírito não só de cumprimento da lei, mas de 
espírito em relação a ingerência que o próprio Governo muitas vezes tem que 
dar a determinados assuntos dentro de um estado democrático de direito. 

 
Então, feitas essas premissas e considerações iniciais da relevância do 

tema, da relevância de um relatório como esse, passo a tentar contribuir 
com pequenos pontos. Uma das questões mais relevantes é a conceituação 
jurídica do discurso de ódio. Sabemos que tem determinadas tipificações 
penais relacionadas a crimes de preconceitos, a crimes de discriminação, 
eventuais crimes contra a honra quando é utilizado de alguma intolerância 
racial, mas um trabalho que na minha opinião deve ser feito é o de verificar 
primeiro qual a tipificação penal de qualquer conduta relacionada à ilícitos 
de ódio, e abranger talvez um pouquinho mais esse trabalho jurídico que foi 
feito de como que efetivamente os tribunais estão lidando com a tipificação 
penal desse tipo de conduta, e outra, será que efetivamente há uma ausência, 
há uma ausência de vácuo legal em relação a esse tipo de conduta que nós 
possamos contribuir eventualmente para um projeto de lei nesse sentido?

Depois na questão da adequação da diferenciação da ofensa moral e da ofensa 
psicológica e isso seria um trabalho para os advogados, mas eu como advogado 
não consigo distinguir isso também não, então seria interessante identificar qual 
a diferenciação que levaram vocês a ter essa modificação dos casos em ofensas 
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psicológicas e ofensas morais. Talvez estejam dentro do mesmo quadro em 
relação ao aspecto jurídico, esse é um ponto também que me chamou atenção. 

Uma outra questão é em relação as fontes de pesquisa. Minha área é mais 
focada para questões do direito digital, em crimes na internet, em crimes de 
ódio na internet, e infelizmente eu acho que a internet é uma grande fonte 
de pesquisa em relação a ódio relacionado a intolerância religiosa e eu não vi 
aqui, e eu sei que tem dentro de uma parte do relatório dados da safernet, mas 
talvez esses dados possam ser mais bem trabalhos para verificar efetivamente o 
que aconteceu com todos esses casos de intolerância religiosa na internet e eu 
acho que tem um trabalho muito interessante a ser feito com os provedores de 
aplicação de internet, Google, Facebook, entre outros provedores, em verificar 
nos termos de uso desses provedores de aplicação se as regras ali existentes 
estão condizentes com a legislação do nosso pais e se eventualmente, quando 
aparece qualquer discurso que possa ultrapassar os limites da liberdade de 
expressão, e sim afrontar a liberdade religiosa, para que eventualmente esse 
tipo de conteúdo ele não possa somente ser removido, mas que inviabilize 
uma propagação exponencial desse tipo de situação. 

Que esse tipo de conteúdo possa ser encaminhado para a avaliação de vocês 
para verificar esse índice como fonte de pesquisa também e eventualmente 
utilizar outras ferramentas de mineração de dados da internet para apurar 
outros casos relacionados a intolerância religiosa. 

Essas são as minhas considerações iniciais, como eu disse eu só peguei 
esses pequenos pontos do relatório como forma de eventualmente contribuir, 
colaborar um pouco, mas novamente eu acho que o ponto de partida da 
minha fala e que fica de tudo isso é a parabenização de um trabalho tão 
importante, tão sério para que se mostre que infelizmente há  sim intolerância 
religiosa no Brasil e infelizmente em níveis muito graves de intolerância 
religiosa como a violência física e como a depredação de entidades religiosas.



Pesquisas, reflexões e debates

65

Intolerância e violência religiosa no noticiário. 
Considerações sobre o Relatório sobre 
Intolerância e Violência Religiosa no Brasil 
(2011 – 2015)

Magali do Nascimento Cunha

O Relatório sobre Intolerância e Violência Religiosa no Brasil (2011 – 
2015) chama a atenção para dois elementos que passam a ser analisados 
neste texto: 1) a baixa incidência de notícias sobre intolerância e violência 
religiosa; 2) a linha editorial dos veículos pesquisados. A partir destes dois 
elementos, serão levantados considerações e desafios em torno do lugar das 
mídias noticiosas na promoção de intolerância e de violência religiosas.

1) A baixa incidência de notícias

Identificamos no relatório o registro de 409 notícias sobre intolerância 
e violência religiosas no Brasil, veiculadas entre 2011 e 2015. Excluídos os 
casos repetidos, há 232 notícias, em 65 veículos pesquisados. Se fossemos 
elaborar uma distribuição equitativa, utilizando um parâmetro simples, 
teríamos pouco mais de seis notícias por veículo, em cinco anos, número 
que é muito baixo: uma notícia por ano em cada mídia noticiosa pesquisada. 

É um número muito reduzido, cheio de significados, que já estão 
considerados no relatório: “... o tema da intolerância e violência religiosa 
ainda é uma matéria incipiente no meio jornalístico de modo que não há uma 
abordagem adequada em relação a vários aspectos a ele relacionados” (p.35).

Neste aspecto, chama a atenção que não é apenas o tema da intolerância 
e da violência religiosas que se coloca em questão, mas o da própria religião. 
Este tem sido um assunto desfavorecido nas mídias noticiosas brasileiras. 

 
Em pesquisa que realizei em 2014 sobre o tema “Religião nas notícias”, fiz 

um levantamento das matérias que trataram de “religião” em duas expressivas 
mídias noticiosas brasileiras naquele ano: o jornal Folha de S. Paulo (Folha) 
e o telejornal Jornal Nacional (JN) – selecionados a partir do critério de 
serem duas mídias diferentes e representativas no que se refere ao maior 
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alcance de público no Brasil . A Folha era o jornal impresso com maior 
tiragem e maior circulação nacional entre os diários nacionais naquele ano 
e também liderava em edições digitais. O JN ainda é o telejornal líder de 
audiência e referência na produção telejornalística do país.

Para verificação de incidência dos conteúdos noticiosos foram utilizadas 
para busca as palavras-chave: religião, cristianismo, cristão, católico, Papa, 
evangélico, judaísmo, judeu, judaico, islamismo, islã, muçulmano, budismo, 
Buda, Dalai Lama, candomblé, umbanda, umbandista, espiritismo, espírita, 
fundamentalismo. O levantamento revelou um total de 28.360 matérias 
estritamente noticiosas, informativas (descartados artigos, editoriais, 
resenhas e similares) publicadas pela Folha e pelo JN nas suas edições. 
Foram 22 mil matérias na Folha e 6.260 no JN, das quais foi identificado 
um total de 427 que continham palavras-chave na temática “religião”: 312 
na Folha e 115 no JN. Os números inexpressivos, quanto ao quadro geral 
das matérias produzidas (1.5% de tudo o que é noticiado), indicam que o 
tema não é uma prioridade nessas mídias de destaque no Brasil, inexistindo 
uma seção ou editoria específica para cobertura especializada.

Nesse sentido, se religião não é um tema proeminente para as mídias 
noticiosas, intolerância e violência religiosa tornam-se irrelevantes, por 
consequência. No jargão jornalístico, não têm valor-notícia.

Violência, no geral, é uma temática que tem valor-notícia, bem como 
fatos curiosos, não usuais. Isto se confirma na pesquisa da Secretaria de 
Direitos Humanos que mostra que o número maior de notícias dentro da 
temática diz respeito a matérias que tratam de agressões físicas e depredações 
– temas atrativos no item “violência” –, e a temas nada usuais que despertam 
curiosidade do público como uso do véu por muçulmanas e freiras em 
instituições públicas e documentos, e as disputas para a prática de rituais 
em espaços públicos. Esta constatação remete à conclusão de que não é a 
motivação religiosa relacionada aos casos o elemento relevante da cobertura 
jornalística, mas a violência em si.

5. CUNHA, M. N. Religião no noticiário: marcas de um imaginário exclusivista no jornalismo brasileiro.     
E-compós, Brasília, vol. 19, n. 1, p. 1-21, jan-abr 2016.
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Esta conclusão pode aprofundar as considerações do relatório de que:

... há tendência a utilização dos casos de intolerância religiosa como exemplos 
de forma pontual no texto, discutindo-se de uma forma geral “o preconceito”, 
fazendo-se uso de um caso de intolerância religiosa para exemplificar o tema.  
Com isto se despreza a ocorrência de intolerância religiosa como um fato 
em si e se descaracteriza o ato intolerante enquanto tal, transformando-o 
em mero artifício para exemplificar o preconceito.  O que leva à ausência de 
reconhecimento do ato de intolerância religiosa enquanto um tipo de violência 
que merece a atenção/denúncia por parte da imprensa (p. 35).

O valor-notícia em torno de violência e curiosidades silencia a relação entre 
intolerância e violência religiosa e minimiza o problema caracterizando-o 
como preconceito. Mais do que conhecimento e sensibilidade de quem 
produz as notícias deve ser avaliado aqui mas também o próprio imaginário 
de editores e produtores em torno da temática “religião”.

2) “A linha editorial dos veículos”, mas e os produtores de 
notícias?

Um dos destaques do relatório diz respeito à linha editorial dos jornais 
pesquisados. O texto indica:  

.. a linha editorial do jornal que precisa estar sensível a esse tipo de ocorrência, 
pois se não há um entendimento mínimo acerca do tema, dificilmente este será 
contemplado nas pautas podendo até mesmo ser uma demanda reprimida. 
Outro aspecto identificado é a dificuldade dos profissionais do jornalismo 
em lidar com a temática pelo desconhecimento das discussões a respeito da 
intolerância e violência religiosa. Isso também pode ser lido como uma forma 
de invisibilizar estas ocorrências, uma vez que descaracteriza a intolerância 
religiosa enquanto tal. Tais dificuldades se encontraram presentes nas buscas 
da maioria dos veículos pesquisados (p. 36).

Novamente chamamos a atenção para o fato de que tal postura de 
“insensibilidade” frente à intolerância, que resulta em desconhecimento 
e invisibilização do tema, diz respeito à relação das mídias com o tema 
“religião”.  Primeiramente, não há editoria ou seção especializada nos 
veículos, o que resulta na inexistência de jornalistas capacitados para tratar da 
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temática e consequentes conteúdos superficiais e/ou equivocados. Segundo, 
a compreensão de religião predominante entre os produtores de notícias 
(editores e repórteres). 

Na pesquisa que realizei em 2014 com a Folha e o JN, citada acima, 
verificamos que das 427 notícias em um ano, a maior incidência é a cobertura 
noticiosa de temas referentes ao cristianismo (73%), seguido do islamismo 
(19%). Fica evidente o predomínio do cristianismo como religião mais 
valorizada nas notícias, o que corresponde ao fato de o Brasil ser um 
país majoritariamente cristão. Contudo, a segunda religião do Brasil, o 
espiritismo, não é a mais frequentemente representada nas notícias, e, sim, 
o islamismo. Isso pode ser explicado pelo posicionamento do islamismo 
no quadro político global, em especial no ano de 2014, em que o Estado 
Islâmico esteve em grande evidência, mas deve-se observar a ampla diferença 
no número de matérias.  As demais religiões ganham abordagem bastante 
inferior nas duas mídias, em termos numéricos. 

Portanto, os números indicam que, de acordo com o jornalismo praticado 
nos veículos mais lidos e mais assistidos no Brasil, noticiário sobre religião 
é informação sobre o cristianismo e quiçá sobre o islamismo. Neste quadro, 
as demais religiões não são passíveis de atenção e valorização, restando-
lhes um pequeno espaço no noticiário, quando protagonizam temáticas 
que alcancem o nível de relevância definido por essas mídias (aqui, como 
já mencionado, estão a violência e as curiosidades – valores-notícia).

Isto pode explicar que o relatório tenha identificado a tendência de  

... grande presença de notícias relacionadas a acontecimentos 
internacionais envolvendo a questão de intolerância e violência religiosa. 
Isto parece indicar que o entendimento editorial acerca do tema o localiza 
como fatos relacionados restritamente às guerras étnicas e conflitos no 
Oriente Médio ou na Europa que envolvem populações particularmente 
fiéis ao Islamismo. Essa tendência acaba por obscurecer a pertinência de 
matérias com essa temática em âmbito local (p. 36). 

É importante destacar ainda que, na minha pesquisa de 2014, o predomínio 
do cristianismo não corresponde à diversidade que este grupo apresenta 
no campo religioso brasileiro. No subtema “cristianismo”, há predomínio 
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claro do catolicismo institucionalizado: 77,3% do total das matérias nas 
duas mídias. Os evangélicos aparecem como segundo grupo cristão mais 
presente nas matérias sobre religião, no entanto, com uma diferença numérica 
intensamente inferior: 17,5% nos dois veículos. É nítido que grupos cristãos 
não-católicos são fortemente desconsiderados no quadro geral das matérias.

 
Em minha pesquisa, quando a categorização das notícias levou em conta o 

valor atribuído no conteúdo (tratamento positivo ou negativo do grupo religioso), 
o catolicismo era representado positivamente em 100% das matérias (mesmo nas 
que tratavam de casos de pedofilia). A ênfase era a agenda católica, abordagens 
sobre temas sociais e eventos do calendário religioso, com destaque para discursos 
e visitais papais. Já o islamismo e o cristianismo evangélico ganharam as maiores 
incidências de tratamento negativo (82% e 72%, respectivamente). As religiões 
de matriz africana e o espiritismo tiveram tratamento tão insignificante na 
cobertura jornalística (apenas seis matérias nos dois veículos) que a marca de 
100% de categorização de valor não é significativa.

Levantei naquela pesquisa evidências de que não estamos tratando apenas 
de linha editorial mas de um elemento anterior a ela: os produtores de notícias 
trabalham a partir de um imaginário coletivo. Eles têm formação religiosa, 
ou não, e também se alimentam de informações das próprias mídias. Há um 
imaginário predominante nas grandes mídias sobre religião que remonta à 
época do Brasil, colônia de Portugal, catequisado pelos missionários católicos. 
Naquela concepção, que ainda prevalece, estas terras foram escolhidas por 
Deus para se tornarem cristãs, uma fé que deve permanecer exaltada: “Deus 
é Brasileiro”, “O Brasil é um país tropical abençoado por Deus”. As mídias 
noticiosas acabam reconstruindo hoje a imagem de “verdadeira e válida 
religião” referente ao catolicismo. 

Apesar do fato de o domínio numérico católico-romano ter sido colocado em 
cheque na América Latina, as mídias noticiosas reconstroem a imagem católica 
de “religião dominante”, aquela que é verdadeira e válida.  Então, as notícias 
publicadas privilegiam o status desse grupo religioso por meio da quantidade de 
textos e da qualidade dos conteúdos, garantindo-lhe hegemonia. Nesta dinâmica, 
o jornalismo praticado silencia sobre fatos que envolvem outras expressões 
religiosas, ou os trata de forma pejorativa, negando o quadro complexo da 
diversidade religiosa no Brasil, inclusive dentro do próprio Catolicismo.
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Por isso, o relatório da Secretaria Especial de Direitos Humanos identifica 
as expressões de intolerância nas próprias mídias noticiosas – elas próprias 
as agressoras.

3) Mídias noticiosas como promotoras de 
intolerância e violência

Há os casos de violência contra religiões nas mídias, explicitados na 
pesquisa da Secretaria, mas há que se considerar a dimensão discursiva do 
tratamento do jornalismo brasileiro às religiões, que se revela intolerante 
na forma de verbalizar e nos silêncios (os não-ditos). Estas abordagens 
terminam por servir à promoção de intolerância e acirrar disputas entre 
grupos religiosos. A violência religiosa está no discurso das mídias também. 
Essas abordagens terminam por servir a promoção de intolerância e acirrar 
disputas entre grupos religiosos.

Esta situação é ainda mais grave se nos detivermos nas mídias eletrônicas 
tradicionais como TV e rádio que são concessões públicas e deveriam atuar 
na promoção dos interesses coletivos e dos direitos humanos. O que ocorre 
é que a representação das religiões no espaço público midiático no Brasil 
reflete predominantemente as perspectivas políticas e ideológicas das 11 
famílias proprietárias das mídias no Brasil, seja na promoção do catolicismo 
institucionalizado (com exceção da proprietária Igreja Universal do Reino 
de Deus) seja na promoção do segmento evangélico conservador, nos 
espaços que lhe são concedidos. Pluralidade religiosa, mesmo no interior 
do cristianismo hegemônico no País, é fator negado pelas mídias no Brasil.

É assim que as mídias noticiosas contribuem para que Deus, já tomado 
nas expressões culturais populares do país como “brasileiro”, seja também 
confessado “católico-romano” e demonize todos os outros.

Finalizo esta reflexão com dois elementos urgentes no trato desta questão 
quando o assunto é o lugar da comunicação e as mídias. Primeiro, a necessidade 
de desafiar os processos educativos, especialmente as universidades, nos cursos 
de jornalismo, para que formem estudantes de comunicação que levem em 
conta a pluralidade, a diversidade, e que sejam responsáveis com elas.  Segundo, 
que o relatório seja fonte para desafiar os produtores de notícias, editores, 
jornalistas, para que tenham responsabilidade no trato desses conteúdos.
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Este estudo que levou ao relatório que aqui analisamos, deve ainda, numa 
próxima edição, incluir as mídias digitais, porque o momento presente 
tem revelado práticas abusivas do direito à liberdade de comunicação, de 
informação. Em nome desse direito pratica-se e estimula-se intolerância, 
ódio. A humanização dos processos de comunicação pelas mídias, em especial 
no que diz respeito à liberdade de crença no Brasil, é ação extremamente 
necessária e urgente.
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Intolerâncias, violência religiosa - 
a demonização do diferente 6 

Oneide Bobsin

Sigo em parte a orientação do professor Alexandre Fonseca, coordenador 
do Relatório sobre Intolerância e Violência Religiosa-RIVIR8 . Ele sugeriu a 
cada integrante do quadro dos cwonsultores comentar aspectos do Relatório. 
A mim coube comentar dados colhidos junto às Ouvidorias dos órgãos 
de Estado. Quando recebi esta indicação do coordenador já tinha lançado 
suspeitas sobre um tema que poderá se tornar uma referência para o debate 
a respeito das motivações para a violência religiosa e a intolerância: A 
Teologia da Prosperidade vincula-se ao tema da Batalha Espiritual, como 
intuído acima. Durante nosso debate pretendo fazer alguns comentários 
sobre este tema, ou seja, a demonização do outro através do exorcismo 
mediante o dízimo. Como prova do meu envolvimento preliminar com o 
tema, cito algumas obras já lidas9. 

O que chama atenção na análise dos dados relativos às Ouvidorias de 
Direitos Humanos10  e outros órgãos do Estado é a breve descrição da 

O Estado laico tem de garantir que eu possa demonizar o outro.7 
Pastor Silas Malafaia

Guias cegos! Que coais o mosquito e engolis o camelo. 
Mateus 23,24

Ouvidorias e seus dados

6. O presente artigo foi publicado originalmente na Revista Identidade! n. 21, v. 2, 2016
7. IHU. Entrevista com Ronaldo Almeida. Bancada evangélica reflete a sociedade; conservadora, violenta e desigual.
IHU on line, edição 449, 07/julho 2015. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/169-noticias-2015/544309- qbancada-
evangelica-reflete-a-sociedade-conservadora-violenta-e-desigualq>. Acesso em: 10 jan. 2017.
8. RIVIR – Relatório sobre Intolerância e Violência Religiosa no Brasil (2011-2015). Resultados Preliminares, apoiado pelo 
Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da juventude e dos Direitos Humanos. Assessoria de Direitos Humanos e Diversidade 
Religiosa. A apresentação do RIVIR ainda de forma preliminar se deve ao seu encerramento prematuro em razão da mudança 
de governo com o impedimento da presidente Dilma Rousseff. O RIVIR é inédito.
9. CRUZ, Sharles. Da Batalha Espiritual à Fé Reformada como Práticas Terapêuticas. São Leopoldo PPG –est, 2011. (TCC do 
Mestrado Profissional em Teologia) O trabalho faz uma crítica balizada, também sob o enfoque psicanalítico.
Fui o segundo corretor do TCC. OROPEZA, B. J. 99 Perguntas sobre Anjos, demônios e Batalha Espiritual. São Paulo: Editora 
Mundo Cristão, 2000. SHERMAN, Sean. Batalha Espiritual Para Todo o cristão. Belo Horizonte; Editora Betânea, 1993. 
10. RIVIR, p. 24.
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concepção de Estado de Pierre Bourdieu, segundo a qual ele não pode ser 
considerado um bloco homogêneo. Sendo um campo em disputa, há formas 
diferenciadas de se lidar com o tema em destaque. Assim, ao considerar 
o levantamento para este relatório os órgãos de Ouvidoria e instâncias 
públicas que recebam denúncias, é importante a reflexão de que o Estado 
não pode ser visto como sujeito de uma ação, pois tal seria personalizar 
uma entidade coletiva cuja existência, inclusive, é ilusória. O Estado não 
é um bloco único, mas um conjunto de campos e forças que podem ser 
interpretados e vividos pelos agentes que os compõem como mais estadistas 
ou mais liberais. É, portanto, espaço de luta e não de neutralidade11.

 
Colocada, assim, a moldura dos diversos setores do Estado na abordagem 

da violência e da intolerância, reiteramos a invisibilidade da violência 
religiosa e intolerância, a não ser em casos onde a mídia trata de casos 
“espetaculares”, conforme o RIVIR. Provavelmente, falta uma metodologia 
de escuta dos milhares de casos que são invisibilizados. Suspeito, no entanto, 
que não basta devolver uma metodologia de registo e análise de dados.  Os 
cidadãos e as cidadãs talvez estejam sofrendo calados com tanta intolerância 
já naturalizada. Por exemplo, não há um critério de avaliação que permita 
traçar uma linha nítida entre liberdade religiosa e a demonização do outro, 
entre proselitismo e violência simbólica, entre o que é religião e um produto 
mercadológico. Contudo, o RIVIR constata, e de forma correta, que “o 
combate à intolerância religiosa tem alcançado uma positiva resposta no 
âmbito público12”. Mas precisamos avançar muito como Estado e Sociedade 
para que agressores e pessoas agredidas cheguem aos tribunais.

Para que se possa ter uma visão dos dados da pesquisa, já que no momento 
ainda não se sabe da publicidade dos dados, vamos expô-los e comentá-
los sem a transposição de gráficos e tabelas. Iniciamos com a Tabela 2 que 
revela o número de denúncias colhidas entre 2011 e 2015 por diversos 
órgãos do Estado. Assim, o leitor e a leitora deste artigo poderão fazer outras 
intepretações dos dados. A tabela abaixo apresenta um quadro estatístico sobre 
denúncias recebidas por uma diversidade de órgãos no âmbito do Estado. Tais 
dados mostram a relevância de uma política pública em âmbito de Estado, 
especialmente com a existência das Secretarias de Direitos Humanos.

11. P. Bourdieu, 2014, Apud RIVIR, 2016, p. 57.
12.  RIVIR, p. 56.
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Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e 
Cidadania Sejusc – AM

20

Secretaria de Direitos Humanos 756
Secretaria de Estado da Segurança Pública e 
Defesa Social do Estado do ES

19

Ouvidoria da Secretaria de Justiça e Direitos 
Humanos de PE

1

Ouvidoria Geral do Distrito Federal 9
Ouvidoria do Ministério da Justiça 5
Ouvidoria Geral da União 10
Ouvidoria da Câmara Municipal de Salvador 18
Ouvidoria do Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro

83

Ouvidoria do Ministério Público do Estado de 
São Paulo

110

TOTAL 1.031

Tabela 2: 
Número de denúncias recebidas pelas Ouvidorias por órgão 

(2011-2015)

No gráfico 16 são relevados os tipos de danos denunciados pelas vítimas. 
Danos materiais alcançam a cifra de 6%; danos físicos, 7%. O maior número 
trata-se de danos psicológicos, que alcançam 87%.13

A pesquisa também revela o gênero das vítimas de intolerância e violência 
religiosa, conforme Ouvidorias. O gráfico 21 mostra a seguinte situação: 
homens, 51%; mulheres, 48%. Há um baixo número de transexuais, que 
talvez não confere com a realidade, por várias razões não comentadas 
no Relatório. Alcançam a cifra de 1%. Já o gráfico 23, que analisa a cor 
das vítimas, traz dados que permitem fazer uma boa análise da situação 

13.  RIVIR, p. 64.
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14.  RIVIR, p. 69.
15. RIVIR, p. 68.

étnico-racial. As vítimas são assim classificadas: 17%, Preta; 2%, Indígena; 
47% Parda e 34, Branca.  Ressalvo que estamos usando a terminologia da 
pesquisa, embora pareça estranha o uso da classificação ‘‘preto’’ para afro- 
descendentes. Destaca-se, no entanto, o número significativo de “pardos”.

Em continuidade a pesquisa perguntou pela religião das vítimas, e também 
pela região dos agressores, a partir das Ouvidorias. Há um alto índice sem 
informação, com 35%. Boa parte das vítimas são pessoas de Matriz Africana, 
alcançando 27%.  O percentual entre as vítimas evangélicas alcança 16%. Há 
outros dados importantes para saber das vítimas de diversas igrejas e religiões. 
8% são católicos, 7% espíritas, 2%   ateus; 2% do Islã e 15% de judeus.14

Os dados que sobressaem permitem traçar um perfil das situações de 
violência e de intolerância.  A exemplo da violência doméstica contra 
mulheres e crianças, a violência religiosa e a intolerância acontecem em 
casa – 36%, seguidos de 11% na Comunidade, 10% na internet e 11% na 
rua, segundo o gráfico 17. Destacamos as categorias acima de 10%. Outra 
característica sobre as vítimas: “a maioria das vítimas se declara branca 
e parda, e pertence, em grande parte, às religiões de matriz africana. Em 
segundo lugar, estão as pessoas vinculadas ao mundo evangélico, seguidas 
de católicos e espiritas15. Na mesma perspectiva, a relação entre vítima 
e agressores é permeada pela proximidade. Os dados revelam que 27% 
são entre vizinhos; 23% entre familiares, 11% na escola, em relação aos 
professores, e 9% na mídia. Reunindo os dados sobre vizinhança, familiares 
e escola, percebemos que o grau de proximidade entre vítima e agressor 
ultrapassa 60%. Nestes casos, os agressores se valem de relações primárias ou 
secundárias. Certamente, a maioria das vítimas está diante de uma situação 
extremamente constrangedora no que tange ao esforça para denunciar o 
agressor.

Com os dados sobre a religião dos agressores, temos um gráfico com 
dados bastante coerente com os acima mencionados, conforme gráfico 28. 
Se acima colocamos que 27% das pessoas vítimas são de Matriz Africana, 
entre os agressores perfaz 1%. Os evangélicos perfazem 17% dos agressores, 
aproximando-se, assim, um percentual muito próximo ao número de vítimas 
neste universo multivariado de tendências afins. 3% dos católicos estão entre 
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os agressores, 1% de espíritas, 1% de ateus.  Sem informação alcançou maior 
cifra, com 73% . Certamente, temos aí um dado bastante questionador. Logo, 
estamos diante de uma minoria que se manifestou. Em pesquisa sempre é 
bom escutar o silêncio, já que aproximadamente 90% da população brasileira 
anuncia-se pertencente a alguma organização religiosa.

Conflitos Religiosos e Etnocídio
Os dados apresentados e brevemente comentados acima não são 

suficientes para justificar categorias de acusação bem definidas a partir de 
variáveis como gênero, religião e cor das vítimas e dos agressores.  Por esta 
razão necessitamos fazer algumas problematizações antes de tratarmos do 
objetivo do nosso artigo: analisar a concepção religiosa da Batalha Espiritual, 
como uma das causas recentes da intolerância e da violência religiosa. Por 
exemplo, 17% dos agressores do universo pesquisado são evangélicos e 27% 
de Matriz Africana são vítimas. No entanto, há uma maioria branca entre 
as religiões de matriz africana e negros ou pardos fazem parte do universo 
evangélico. Os contingentes de vítimas de negros e pardos passam de 60%, 
o que caracteriza um forte preconceito étnico-racial, embora mais de um 
terço do universo pesquisado é de cor branca, como vítimas.

Como não era objetivo da pesquisa uma análise qualitativa sobre as causas 
da intolerância e violências religiosa, não se pode exigir dela uma reflexão 
sobre uma correlação entre religião e cor das vítimas tão nítida como aparece 
no campo religioso brasileiro quando igrejas, principalmente neopentecostais, 
se pautam pela Batalha Espiritual, que a seguir caracterizaremos para lançar 
luz sobre os dados.

O regime de verdade é próprio das religiões. Mas em muitos casos ainda 
estamos falando de religiões? Especialmente quando grupos religiosos se 
subordinam à política ou a interesses econômicos. Novamente estamos 
diante da dificuldade: o que é religião? Rubem Alves certa vez disse: a religião 
que perde a transcendência torna-se política. Ele disse isto no contexto da 
discussão sobre Marx e a religião.17

16. RIVIR, 2016, p. 70.
17.  ALVES, Rubem. A Ciranda dos Deuses – entre universidade e povo. In: O Suspiro dos Oprimidos. São 
Paulo: Edições Paulinas, 1984, p. 103-143, p. 107.
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Batalha Espiritual – Nota Explicativa

18.  SHERMAN, 1993, p. 22.
19. SHERMAN, 1993, p. 74-75.

Antes de uma avaliação externa do conceito ao campo religioso em parte, 
vamos tentar caracterizar a Batalha Espiritual com alguns posicionamentos 
de insiders, seguida de alguns comentários teológicos um tanto críticos 
a esta visão de mundo que separa nitidamente às pessoas entre libertas e 
demonizadas.  Como diz a capa de uma obra que analisa a Batalha Espiritual 
a partir de uma leitura bíblica um tanto fundamentalista, estamos em tempo 
de guerra, de guerra espiritual. Sean Shermann, que narra sua atuação 
missionária em Papua Nova-Guiné, afirma: “nós apreciamos conflitos, 
aventuras e situações de tensão porque fomos criados para participar do 
maior de todos os conflitos – a luta do bem contra o mal.”18 

Embora as religiões não deixam de ser sistemas simbólicos de nomeações do 
bem e do mal, é importante demonstrar como o missionário acima mencionado 
faz a nomeação da ação de satanás através de situações demoníacas.

Naquele dia entendi que eu nunca teria dificuldade para convencer as pessoas 
de que os maus espíritos existiam, nem naquele país, nem em outros lugares 
da Ásia, do Pacífico e da África. Aquela gente convive com eles diariamente e 
muitas vezes a olho nu. Hoje em dia até mesmo nos Estados Unidos há muitas 
pessoas famosas que estão buscando aconselhamento junto a videntes e médiuns 
que falam de coisas do passado e até modificam a voz ao falar. 19

Sempre é interessante notar a nomeação que missionários de nosso mundo 
branco do Primeiro Mundo fazem das realidades religiosas de outros povos. 
De certa forma, o cristianismo parece estar acoplado ao mundo branco 
e patriarcal, com fortes traços de uma civilização ocidental que coloniza 
outros povos. Tal colonização assume uma dimensão exorcista, mesmo 
quando se reconhece que a tão propalada secularização faz água porque 
tais espíritos e demônios invadem o nosso ocidente.

Em nosso contexto brasileiro a pregação exorcista de novas igrejas reedita de 
outra forma o processo colonizador procurando fazer tabula rasa das experiências 
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de povos não “desenvolvidos”, que um dia chegarão no mesmo patamar que 
USA e Europa. Assim, o missionário se torna uma força colonizadora tentando 
suprimir as experiências espirituais dos povos não “evoluídos”. O missionário, ao 
lado de outros agentes, impõe um modelo de civilização, amplamente embutido 
em sua ação missionária. Em nosso caso, não precisamos nos limitar às missões 
em outros contextos não cristãos. Em nosso país, a guerra espiritual é declarada 
contra as práticas religiosas tidas como não cristãs. Isto é, demoníacas. Tantos 
as vítimas destas ações quanto os seus “evangelizadores” têm uma cosmovisão 
muito semelhante: não há céu de brigadeiro. O céu está povoado de demônios 
e espíritos maus e bons. Assim, a cosmovisão é a mesma. A diferença está 
na hierarquização de espíritos ou demônios.  No entanto, a guerra espiritual 
assumida por tendências protestantes fundamentalistas, carismáticas católicas, 
pentecostais e neopentecostais pautam-se por um dualismo ou maniqueísmo. 
De um lado está o Espírito Santo; do outro, os demônios que invadem a vida 
das pessoas impedindo, de modo geral, a prosperidade com um viés bem 
consumista neoliberal.

Ainda destacamos com brevidade o trabalho de Wanderley Rosa sobre o 
dualismo corpo e alma, embora os que defendem a demonização do diferente 
ou do outro veem o corpo como um lugar onde se inscreve o bem e mal.  Assim 
sustentada pela Confissão Positiva, originária dos Estados Unidos sob a influência 
de Essek W. Kenyon, por volta de 1940, a pobreza é vista como decorrência 
do pecado e da idolatria. Pelo viés da idolatria, a Batalha Espiritual precisa 
quebrar as maldições hereditárias e outras vinculadas a determinados lugares. 
Antepassados e determinados espaços geográficos precisam ser libertados. “É 
preciso conhecer esses pecados dos antepassados, libertá-los, para que seus 
descendentes prosperem. Além disso, é necessário “tomar posse” da vitória 
através da confissão positiva.”20 Logo, que impede o processo de tomada de 
posse vinculam- aos demônios, que precisam ser exorcizados.

Entre muitas pessoas expoentes desta cosmovisão dualista está Neuza 
Itioka, aqui destacada por ser alguém de alta formação acadêmica, bem 
demonstrada em sua famosa obra Os deuses da Umbanda. Itioka apresenta 
uma compreensão científica sobre as religiões no Brasil. Tem um amplo 
conhecimento das nossas manifestações religiosas nas perspectivas sócio-
antropológicas. Fez bacharelado em Educação pela USP. Vejamos como 
ela inicia a sua obra:
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Numa das escolas mais cobiçadas pelos universitários do Brasil, conhecida 
como lugar onde se reúnem os melhores e mais capacitados jovens da 
nação, foi neste lugar que tive o meu primeiro encontro dramático com um 
espírita, em forma de pessoa endemoninhada, necessitando de libertação. 
Isso aconteceu quando eu participava do ministério estudantil. Foi neste 
período que vi o misticismo penetrando em cada “campus universitário”, 
bem como no mundo acadêmico.21 

Na primeira parte de sua obra focaliza o que chama de “baixo espiritismo’, 
ou seja, a umbanda. Demonstra, assim, um conhecimento científico da 
religião no Brasil, embora já se denúncia ao falar em “baixo espiritismo”, 
o qual combaterá em suas mais diversas manifestações na parte teológica 
de seus livros. Itioka combate abertamente as práticas religiosas a partir 
da sua visão do Espírito Santo, o qual se coloca contra feitiços.  Assim ela 
manifesta a sua visão iconoclasta:

Como tratamos no capítulo 4, ídolos, imagens, pedras, pilares, símbolos 
e palavras podem- se se transformar-se em objetos de focalização dos 
demônios. Eles se transformam em incorporações e veículos de poderes 
demoníacos. Para proteger-se destes poderes destruidores, Deus proibiu 
terminantemente que seu povo tivesse contato com eles, em forma de culto 
e ainda comandou que os israelitas os destruíssem: ‘... o meu Anjo... te 
levará.... aos cananeus... e os destruir.”22  

A autora e expoente da Batalha Espiritual, ou guerra espiritual, não 
está sozinha em sua tarefa.  Em sua dissertação de mestrado, Sharles Cruz, 
fala das raízes históricas deste fenômeno situando-o na década de trinta 
com o missionário inglês James O. Fraser, que atuou como no interior 
da China.  Mais tarde apareceram Peter Wagner, Frank Perretti, Rebecca 
Brown, Marilyen Hickey, entre tantos outros, comentados por Cruz em 
seus trabalhos, realizado no Mestrado profissional da EST. 23

O trabalho de Sharles Cruz é uma análise histórica e crítica da Batalha 
Espiritual a partir de uma visão teológica e psicanalítica. No campo teológico 

20. ROSA, Wanderley. O dualismo – Teologia Cristã: a deformação da antropologia bíblica e suas consequências. 
São Paulo: Fonte Editoria, 2010. p. 140
21. ITIOKA,1987, p. 5
22.  ITIOKA,1987, p. 203
23. CRUZ, 2011, p. 11-23. Fui co-orientador do trabalho.
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se sustenta em teses semelhantes ao do teólogo Augusto Nicodemos Lopes, 
sobre o qual, a seguir, faremos algumas considerações por ser alguém do 
mundo evangélico, de raiz protestante calvinista, que faz uma crítica bíblico-
teológica da guerra espiritual. Diríamos que é uma crítica a partir de dentro, 
de cunho teológico, o que não estou fazendo neste texto que se insere numa 
perspectiva das Ciências da Religião. Nicodemos Lopes reconhece que 
“Satanás nos ronda como um leão faminto e que seus demônios procuram, 
sempre que possível, nos assaltar, tentar, afligir e nos levar ao pecado. Mas, 
como veremos mais adiante, espíritos malignos não são a única explicação 
bíblica para os males que ocorrem no mundo”24. Assim, no decorrer de 
sua obra o referido autor se pergunta pelas causas econômicas, políticas e 
psicológica do que muitos denominam de possessão ou endemoninhamento.

Por fim, Nicodemos faz diversas críticas como insider e procura, no 
caso de objetos e símbolos religiosos, reduzir sua visão ao cristianismo 
reformado, o que é negado pelos defensores da Batalha Espiritual, que veem 
em objetos a presença de demônios, como no animismo:

As religiões empregam objetos e utensílios em seus cultos ou práticas 
como símbolos de realidades espirituais ou portadores de poderes mágicos. 
O culto cristão, em contraste, é bem mais simples. Ele emprega apenas dois 
símbolos materiais, a água do batismo e os elementos da Ceia (pão e vinho).

Assim, as breves considerações feitas até aqui servem de ponte entre 
os dados acima comentados e a busca de uma hipótese segundo a qual a 
Batalha ou Guerra Espiritual não se resume a um mero conflito religioso 
entre forças do bem e do mal. De fato, a intolerância e a violência religiosa, 
transcendem o campo religioso a partir de “categorias de acusação” já 
aventadas pelo RIVIR.

Neste conflito, se sobressai o uso de categorias de acusação (Velho, 1981). 
“Macumbeiro”, “demônio”, “diabo”, e, porque não, “evangélico” são palavras 
usadas de modo pejorativo. Cada um destes termos se amplia como um 
símbolo catalizador de crítica e negação sobre um modo de vida, uma visão 
de mundo. Organiza-se assim um sistema acusatório, baseado no mais 
das vezes em emoções e em um plano inconsciente de compreensão, que 
demarca fronteiras no espaço social.25
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Não se pode, pois, negar que o sistema acusatório em alguns casos se 
materializam em violência física, a pessoas e a templos, especialmente os de 
tradições de Matriz Africana e Umbandista. Em algumas cosmovisões, como 
já mencionado acima nas considerações sobre Guerra ou Batalha Espiritual, 
as agressões transcendem o campo religioso, suscitando questionamentos 
dos limites entre cultura e religião, entre bens religiosos e mercadorias. Neste 
sentido, devemos nos perguntar se alguns sistemas não estão destruindo o 
patrimônio de povos tidos como não civilizados, indo muito além de uma 
evangelização marcada por alteridade. Quem melhor, a meu ver, percebeu 
que o conflito transcende o campo da religião, foi a filósofa Maria Lúcia 
Montes, que merece uma longa citação:

A demonização das religiosidades afro-brasileiras que se reproduz 
nesse contexto assume características de verdadeiro etnocídio, porque se 
estende, para além do universo religioso, à totalidade de um patrimônio 
cultural negro, preservado ou recriado ao longo dos séculos de história no 
Brasil, e que sempre constituiu um universo de significados partilhados, 
permitindo a construção positiva de uma identidade de contraste. Diante de 
uma religião que se apropria em negativo de todo um conjunto de símbolos 
que conformam o etos e a visão de mundo próprios às religiosidades afro-
brasileiras, na situação limite em que a violência se transforma em terror, o 
que é grave é que não sobra às pessoas nenhuma opção, sejam elas brancas 
ou negras.  Ou se serve ao desígnio do Maligno, ao se manter qualquer 
contato com esse universo cultural demonizado, ou se está do lado de deus, 
que agora só tem uma face.26

Em outras palavras destacamos que há uma incorporação do outro com 
um sinal negativo, segundo a mesma autora.

Se tivéssemos mais tempo seria interessante retomar a tese de Renato Ortiz 
sobre a legitimação da umbanda na sociedade brasileira. Basta mencionar o 
título do livro: A morte branca do feiticeiro negro.  Assim, com estas palavras 
Ortiz expressa o branqueamento das religiões africanas. Talvez, a influência 
kardecista pode se constituir num fator responsável pela “morte branca” do 
feiticeiro negro27 , ainda não percebida como genocídio. Inspirado neste 
25.  RIVIR, 2016, p. 56
26.  MONTES, Maria Lúcia. As Figuras do Sagrado – Entre o Público e o privado na religiosidade brasileira. 
São Paulo: Claro Enigma, 2012, p. 87.
27.  ORTIZ, Renato. A morte branca do feiticeiro negro. Petrópolis: Vozes, 1979.
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jogo de palavras, mas analisando os mecanismos de resistência de quem está 
sendo incorporado pelo oposto, escrevi A morte morena do protestantismo 
branco28 .  Com a inversão do jogo das palavras de Ortiz pretendo mostrar 
que quem sofre violência ou intolerância, no caso religioso, não se torna uma 
pessoa passiva. No entanto, ela reelabora sua visão de mundo em condições, 
muitas vezes, adversas. Há hierarquias. Estas mutilam certos patrimônios 
religiosos e culturais, pois não há diálogo entre opressor e oprimido.

Antes de concluir podemos exemplificar com recortes de uma entrevista 
feita por Graziela Pires, já referida acima, que focou na narrativa de um Pai 
de Santo sobre a violência e intolerância sofridas num grande movimento do 
povo de religião de Matriz Africana para derrubar, na Assembleia Legislativa 
Gaúcha29, a segunda tentativa de criminalizar o sacrifício de animais por 
conta da rediscussão da Lei de Proteção aos Animais.

Quais os sentimentos envolvidos em relação à violência e/ou intolerância 
religiosa sofrida?

(...) Nós chegamos a colocar 8 mil pessoas na Assembleia Legislativa. 
Nós trouxemos ônibus do interior. Eu viajei pro interior. Viajei 
para Uruguaiana, 6 horas de viagem, quase morremos no carro 
dormindo. Era de manhã né Mãe Vera? Acampamos na praça, 
ocupamos a praça da matriz. Nós colocamos 3mil pessoas na câmara 
municipal. E, em todo o momento tu só vai achar, aqui na Zero Hora.

(...)nós parávamos o centro de Porto Alegre. Nós literalmente 
parávamos. Nós colocamos...nós fizemos uma caminhada na 
Assembleia que tu olhava a Calda Júnior, eu acho que é. A que desce 
do lado do shopping... aquela que desce do lado do shopping Rua da 
praia. Tu olhava de cima até lá a Siqueira Campos, completamente 
cheia a rua de irmão de fé. Não teve uma reportagem, não foi 
televisionado. Então é isso... essa invisibilidade que a Mãe Vera usou 
muito oportunamente a palavra, que eu tento falar desde o início.

28.  BOBSIN, Oneide. A morte morena do protestantismo branco. Contrabando de espíritos nas fronteiras 
religiosas. In: BOBSIN, Oneide. Correntes religiosas e Globalização. São Leopoldo: PPL/IEPG/CEBI 2002, p. 39-
63. O debate foi intenso e está disponível online numa grande variedade de participações de lideranças religiosas 
das Religiões de Matriz Africana e os que combatiam o sacrifício em nome de leis de proteção dos animais.
29.  Disponível em: <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/04/deputados-derrubam-projeto-
que-proibe- sacrificio-de-animais-em-rituais.html>. Acesso em: 26 dez.2016. Disponível em: <http://
www.sindbancarios.org.br/povos-de-terreiro-conquistam-maioria-na-assembleia-legislativa-para-derrubar-
pl-que-proibe-sacrificios-de-animais>. Acesso em: 27 dez. 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=aCCroZPaM4g>. Acesso em 27 dez. 2016.
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 30. Disponível    em:    <https://mobilizacaonacionalindigena.wordpress.com/2014/02/12/deputado-ruralista-
diz-que- quilombolas-indios-e-homossexuais-sao-tudo-o-que-nao-presta-e-defende-que-fazendeiros-usem-
armas>. Acesso em: 24 dez. 2016.

(...)As instituições não reconhecem as legislações que amparam 
nós. Então eu sou do conselho Negro. Sou do Conselho Municipal 
do direito do povo Negro. É muito triste quando se trata de política 
do negro porque tu tem que tá sempre com um retorno, tem que 
ter sempre...pra tu conseguir qualquer coisa, tem que tá sempre 
negociando, tem que tá sabe? Fazendo uma permuta, tá cedendo, 
porque se não tu não consegue. Em compensação nós estivemos 
o prefeito que declarou Porto Alegre é a capital de Jesus Cristo e 
nós tivemos ... etnias muito mais fracas, menores em porcentagem 
populacional que tem direitos muito mais constituídos.

O líder religioso continuou a sua entrevista citando um deputado federal 
gaúcho, defensor da bancada ruralista, que, numa manifestação pública, 
colocou negros, quilombolas, MST, LGBT, em tons preconceituosos como 
“tudo o que não presta”. O referido deputado da bancada ruralista tem 
sintonia com outro deputado, Alceu Moreira (PMDB), também gaúcho30 
. O Pai de Santo revela em sua fala como os órgãos do Estado lidam com 
as acusações contra o povo dos terreiros. No caso específico, ele está em 
conversa com a Secretária de Educação do Rio grande do Sul.

Na Secretaria de Educação do Estado, fui falar sobre a lei 10.639 com 
ela. “ Essa coisa de negro ficar achando que é perseguido, de negro ficar 
achando que existe racismo, aí isso é coisa do passado. A escravidão acabou 
gente” E eu, então secretária, porque a lei não é cumprida? É uma lei! Uma 
lei Federal que norteia o Estado e norteia o município. Lei 10.639 que não 
é cumprida. Por quê? “Tudo pra vocês é racismo! ” Secretária, se a nossa 
lei fosse cumprida, não estaria cumprindo uma agenda com a senhora 
solicitando que a lei fosse cumprida. Não é racismo? Se isso não é racismo, o 
que é racismo? Não cumprir uma lei federal não é racismo? Agora o branco 
tem todas as leis cumpridas. Por quê?

O que pode ser feito para evitar a violência e a 
intolerância religiosa no Brasil?
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Considerações Finais
De forma alguma o texto que estamos concluindo quis reduzir a violência 

religiosa e a intolerância quantificadas no RIVIR a percepções religiosas de 
igrejas de cunho fundamentalista. A Batalha ou Guerra Espiritual, associada 
à expulsão de demônios – ritos comuns em templos e em programas de 
televisão, está vinculada à Teologia da Prosperidade. Quem impede o sucesso 
na família, na empresa, no trabalho e em tantos espaços da luta pela vida 
são os maus espíritos e demônios, via de regra associados às religiões de 
Matriz Africana, à umbanda e, em menor grau, ao espiritismo. Os maus 
espíritos ou demônios ‘amarram’ as pessoas ao insucesso, fracasso e doença, 
impedindo-as de romperem com tradições religiosas comunitárias, distintas 
do neoliberalismo religioso. Libertar as pessoas destes maus espíritos vincula-
se ao sacrifício do dinheiro em forma de dízimos e outras doações. Assim, o 
sucesso de uma igreja/religião dizima a outra. Evidente que estamos fazendo 
um trocadilho com a palavra “dizimo”

Acima intuímos algumas questões que merecem ser retomadas até 
aqui em forma de perguntas. Até onde determinadas práticas religiosas 
em guerra contra outras religiões, especialmente as de origens africanas e 
afro-brasileira estão circunscritas ao campo religioso? A tese de etnocídio, 
de Maria Lúcia Montes, ponto alto de nosso texto, indica que estamos salvo 
engano, para além do que definimos por religião. Sendo assim, caberia ao 
Poder Judiciário, com ajuda de especialistas em religião, se perguntar se 
ainda estamos diante de um caso estritamente religioso? Assoma-se a isto 
uma    outra questão: as práticas de acusação e violência transcendem o 
indivíduo.  São práticas coletivas, de organizações com atuação no espaço 
privado e público, socializado por meio de compra de espaços na televisão 
como concessão do Estado.

Ficamos, pois, com duas questões abertas.  O fato analisado neste texto 
ainda pode ser caracterizado como religião? Estamos insistindo nesta 
hipótese. Os estudiosos da religião devem contribuir para problematizar 
tal questão, a fim de contribuir com os responsáveis pela interpretação das 
leis e aplicação das mesmas sustentadas pelo capítulo quinto da Constituição 
Federal. Segunda, de caráter mais mercadológico: determinadas práticas 
religiosas que demonizam certas religiões e seus fiéis são bens simbólicos ou 
mercadorias? Assim, encerraria com um prognóstico de Marx e Engels, no 
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Manifesto Comunista, de 1848, que parece muito atual se o aplicarmos nas 
transformações dos sacerdotes e outros profissionais e do próprio fenômeno 
religioso:

Onde quer que tenha conquistado o Poder, a burguesia destruiu as 
relações feudais, patriarcais e idílicas. Ela despedaçou sem piedade 
todos os complexos e variados laços que prendiam o homem feudal a 
seus ‘superiores naturais’, para só deixar subsistir entre os homens, 
o laço frio do interesse, as cruéis exigências do ‘pagamento a vista’. 
Afogou os fervores sagrados do êxtase religioso, do entusiasmo 
cavalharesco, do sentimentalismo pequeno-burguês nas águas gélidas 
do cálculo egoísta. Fez da dignidade pessoal um simples valor de 
troca; substitui numerosas liberdades. Conquistas com tanto esforço, 
pela única e implacável liberdade de comércio. Em uma palavra, 
em lugar da exploração velada por ilusões religiosas e políticas, a 
burguesia colocou uma explicação aberta, cínica, direta e brutal.31 

Mas o cálculo egoísta fez perder a aura sagrada das profissões, transformado 
os profissionais em serviçais da burguesia. Os sacerdotes, hoje pastores 
midiáticos, foram e estão sendo transformados em vendedores de bens 
religiosos no mercado da fé.

A burguesia despojou de sua auréola todas as atividades até então 
veneráveis e encaradas com piedoso respeito. Do médico, do jurista, do 
sacerdote, do poeta, do sábio fez seus servidores assalariados. A Burguesia 
rasgou o véu de sentimentalismo que envolvia as relações de família e 
reduziu-as a simples relações monetárias.32

Mais do que nunca é necessário discernir os espíritos. A olho nu não 
sabemos se é a mão invisível do mercado ou a mão da divindade que move 
o coração e mente dos fiéis. As batalhas espirituais em nosso solo brasileiro 
ou em outras grandes religiões monoteísta como o cristianismo seguem o 
lema de W.W Bush após o atentado de 11 de setembro de 2001: Ou vocês 
estão conosco ou estão contra nós

Ao Estado, o poder secular, “tem a obrigação” de cuidar bem de todos os 
cidadãos, independentemente de seu credo. Deve promover o bem, a justiça 
e a paz, cumprindo exatamente assim um mandato divino (cf. Rom 13.1ss). 

31. MARX, k; ENGELS, F. Manifesto Comunista. São Paulo: CHED, 1980. p. 11.
32. MARX; ENGELS, 1980, p. 21.
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Proibiu-se à religião apropriar-se das funções do Estado. O resultado seria 
uma tirania cruel.”33 Buscar uma referência num teólogo protestante não 
implica em excluir tantos posicionamentos de outras religiões presentes 
por ocasião da apresentação do RIVIR, no mesmo horizonte, a favor da 
tolerância e contra a violência.

Cinco séculos depois, com a ajuda do aparato midiático sob a égide 
do neoliberalismo se atualiza ou se mascara a bula Romanus Pontifix, de 
janeiro de 1454, do papa Nicolau V, exposta tão bem por Darcy Ribeiro 
com sua tese de que Espanha e Portugal foram impérios salvacionista. A 
bula papal confirma a tese de Ribeiro:

Não sem grande alegria chegou ao nosso conhecimento que nosso 
dileto infante D. Henrique, incendido no ardor da fé e zelo da salvação 
das almas, se esforça por fazer conhecer e venerar em todo o orbe o nome 
gloriosíssimo de Deus, reduzindo à sua fé não só os sarracenos, inimigos 
dela, como também, quaisquer outros infiéis. Guinéus e negros tomados 
pela força, outros legitimamente adquiridos foram trazidos ao reino, o que 
esperamos progrida até a conversão do povo ou ao menos de muitos mais. 
Por isso nós, tudo pensando com devida ponderação, concedemos ao dito 
rei Afonso a plena e livre faculdade, entre outras, de invadir, conquistar, 
subjugar a quaisquer sarracenos e pagãos, inimigos de Cristo, suas terras 
e bens, a todos reduzir à servidão e tudo praticar em utilidade próprio e 
dos seus descendentes. (...) Se alguém, indivíduo ou coletividade, infringir 
essas determinações, seja excomungado.34

Hoje, a Batalha ou Guerra Espiritual mudou para outras organizações 
religiosas comprometidas com o “mundo”, mas o sentido da colonização 
do outro, do diferente, pelo negativo mantém o mesmo sentido do século 
XV, apesar dos avanços na luta contra a intolerância e violência religiosa, 
está avançando pelo planeta.

 33. BRAKEMEIER, Gottfried. Sabedorias da Fé Num Mundo Confuso. São Leopoldo: Editora Sinodal, 2014. p. 30.
34.  RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 39-40.
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Quero agradecer o convite da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 
ao professor Alexandre, agradecer a doutora Damaris, a acolhida aqui na 
OAB, para mim é motivo de grande alegria participar desse evento, eu acho 
que colocar a laicidade em pauta é sempre importante e parece que é cada 
vez mais importante. 

Vou procurar cumprir meu objetivo que é focar aqui a parte do relatório 
mais diretamente ligada a área jurídica. Tanto a fala Ministro Celso Lafer 
quanto todas as falas que me antecederam, elas suscitam, desafiam, instigam, 
mas vou procurar me conter e atender essa proposta. 

Sobre o relatório eu gostaria antes de mais nada parabenizar toda equipe 
que esteve envolvida, eu vejo como esforço e orgulho tentar mapear e dar 
visibilidade para essa situação de violência e intolerância religiosa. Eu acho 
que o Alexandre colocou muito bem, ainda há pessoas que tem dúvidas 
sobre isso, eu acho que isso é querer complicar algo que os dados falam 
por si só. Temos, a partir de agora, muitos elementos para desenvolver esse 
trabalho, para estudar, para refletir, analisar o conteúdo desse relatório. 

Fico particularmente interessado na área jurídica evidentemente, e só 
para ter uma ideia de como isso já é um instrumento, é o que eu falo para a 
Andreia, como isso é uma ferramenta que a gente pode usar para multiplicar. 
Amanhã mesmo estarei falando na escola judicial do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª região sobre a questão do assédio religioso no ambiente laboral 
e vou justamente trazer aquela parte que tem os gráficos, que mostram que 
praticamente 1/3 das violências, da intolerância que foi identificada nos 
registros judiciais, se dá no ambiente de trabalho como a jurisprudência 
no TRT, então eu digo isso para  deixar dúvidas do encantamento que eu 
tenho por esse trabalho que foi feito e do reconhecimento que eu tenho 
para com todos aqueles que se envolveram nessa empreitada. 

A Justiça e a intolerância 
religiosa no Brasil

Roberto Lorea
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Dito isso, eu gostaria, evidentemente cumprindo a minha função, 
de problematizar um pouco, não propriamente o relatório, mas tentar 
demonstrar especialmente para aquelas pessoas que não são do mundo 
jurídico, que não transitam no universo jurídico, a dificuldade que é de se 
coletar esses dados no universo jurídico, poderia dizer assim numa figura de 
linguagem que nós estamos na superfície de um oceano, o que diz respeito 
à intolerância religiosa identificada dentro do sistema judicial. 

E por que isso? Porque basicamente o poder judiciário tem dado 
visibilidade, tem sistematizado e disponibilizado dados para esse tipo de 
pesquisa no âmbito dos tribunais. Seja nos tribunais de justiça, nos tribunais 
federais, tribunais do trabalho, no 2º grau de jurisdição e nos tribunais 
superiores. Temos que ter ideia de que muita coisa acontece e que fica no 
1º grau de jurisdição, o juiz de 1º instancia dá uma decisão e aquilo fica ali. 

Então só para elencar algumas hipóteses são sentenças de juízes que 
não são recorridas e, portanto, isso não ascende a esse sistema, não é 
disponibilizado de forma digital essas buscas que se fazem por jurisprudência 
e daí, eventualmente, uma transação penal que ocorra na esfera penal: são 
acordos que são homologados e o processo é arquivado. 

Tem aqueles termos de ajustamento de conduta, chamados TACs 
junto ao Ministério Público. A própria Defensoria Pública pode fazer 
o acordo extrajudicial. Eu quero dizer que temos uma riqueza aqui de 
difícil exploração. Por isso que não é uma crítica ao relatório, é só para 
contextualizar o quanto existe ainda por ser descoberto, fontes a serem 
pesquisadas, informações exploradas e dados concretos sobre a violência 
religiosa, sobre a discriminação por motivo religioso no âmbito judiciário.

Também um outro aspecto importante no país que merece destacar, diz 
respeito a questão de vítima e agressor. Acho que nós temos muitos casos 
de vítimas individualizadas ou agressores individualizados, mas nós temos 
também que considerar os interesses difusos e os interesses coletivos e ai 
interesses difusos por exemplo defendidos pelo Ministério Público quando 
entra com uma ação para declarar a inconstitucionalidade, foi o referido 
aqui, de uma lei municipal que pretende distribuir a bíblia na escola pública 
ou numa lei municipal que proíbe a pílula do dia seguinte. 
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Estes são exemplos de interesses difusos que nós não temos uma vítima 
identificada, mas temos uma atuação do Ministério Público. Da mesma 
forma os interesses coletivos, tem grupos específicos, associações específicas, 
segmentos religiosos e aqui eu faço destaque até a associação dos ateus e 
agnósticos que tem sido incansável e me parece que tem alcançado muito 
êxito nisso, em buscar corrigir distorções na maioria das vezes de ordem 
legislativa, outras vezes de ordem administrativa. Tem buscado amparo 
no poder judiciário para solucionar essas questões, as vezes por sentença, 
as vezes por acordo, as vezes até junto com o próprio Ministério Público 
ainda antes de ajuizamento de alguma ação. 

Existem essas distinções, estou falando daquilo que chega ao poder 
judiciário efetivamente e acho que nós temos que buscar meios de buscar 
então pensar naquele, vamos dizer, naquele grupo de pessoas, eu diria 
a maioria da população que sequer acessa o poder judiciário e alguns 
exemplos nos fazem compreender facilmente o quanto é difícil acessar o 
poder judiciário. 

O exemplo de uma mulher grávida como resultado de uma violência 
sexual, ela tem direito por lei a interromper essa gravidez. Ela teve no hospital 
público e o médico alegando objeção de consciência nega o exercício desse 
direito, evidente que existe a possibilidade de objeção de consciência de que 
o Estado forneça o serviço. O que acontece de fato é que essa mulher não tem 
acesso ao serviço, isso é uma violência que ela sofre e é de ordem religiosa 
e dificilmente essa mulher tem recursos para buscar um amparo judicial. 

Outro exemplo vem do Rio de Janeiro para ficar em casos bem emblemáticos, 
aquela situação dos narcoevangélicos. Traficantes em cujo território pessoas 
que tem religião de matriz africana não podem exercer suas práticas, não 
podem, não há liberdade do exercício religioso e essas pessoas por obvias 
razões não podem acessar o poder judiciário. 

Lá em Porto Alegre atualmente o narcotráfico está com um poder muito 
grande e as pessoas evidentemente se sentiriam intimidadas de buscar na via 
legal o amparo a seu direito. O outro aspecto que eu gostaria de destacar diz 
respeito àquilo que o Alexandre falou no início: também é evidentemente 
que não só aqui no Brasil, mas nas Nações Unidas vão nos mostrando, 
vão sinalizando que a intolerância religiosa cada vez mais é motivo de 



Estado Laico, Intolerância e Diversidade Religiosa no Brasil

92

preocupação o que nos faz pensar e parece razoável isso, que sim, que haja 
mais intolerância, que haja mais casos.

Mas eu gostaria de trazer uma dimensão positiva disso para nós aqui 
enquanto pesquisadores no sentido de que, tem dois pontos: o primeiro é que 
o relatório traz visibilidade, pode  até não ter ainda indicadores suficientes 
para medir o quanto cresceu, eu acho que essa intuição, essa sensação de 
que sim, que a violência cresce grande parte, que a mídia nos mostra isso, 
o mesmo caso dos processos judiciais mas tem o lado positivo disso que a 
própria visibilidade faz com que tenhamos essa sensação de que aumentou 
e ai vamos ter que medir o quanto aumentou e outro aspecto que eu acho 
que possa ser muito positivo é de que ao falarmos sobre isso, trabalharmos 
esse tema, o trabalho da Secretaria no Disque Denúncia, quer dizer, algumas 
campanhas que são feitas, materiais que são distribuídos, as próprias ações 
judiciais que são feitas e eventualmente repercutem, inclusive na mídia, eu 
acho que elas nos trazem um certo empoderamento, eu gosto de pensar 
assim, nos traz uma sensação de cidadania religiosa. 

Prefiro falar em liberdades laicas, porque alcança religiosos e não religiosos 
mas então eu acho que esse empoderamento pode fazer com que mais pessoas 
se sintam encorajadas a denunciar situações, a reivindicar direitos. Isso não 
necessariamente significa que aumentaram as situações de violência mas 
sim que eventuais situações de violências que estavam omitidas dos nossos 
controles públicos, especialmente em registros judiciais, talvez agora as 
pessoas comecem a buscar o reconhecimento do seu direito, isso é muito 
importante e ai a gente volta para uma questão que a Andreia tinha trazido, 
dando um exemplo concreto, a lei Caó. 

A Lei Caó fala, o Oneide estava falando antes a questão da intolerância, 
onde é que fica a minha liberdade religiosa e onde fica o etnocídio, então 
ali fomentar o preconceito religioso. Se o Ministério Público efetivamente 
tomasse para si a aplicação da Lei Caó, muitos dos problemas religiosos que 
são veiculados em rádio e televisão não estariam mais no ar e essas pessoas 
estariam cumprindo penas porque é evidentemente. 

Bom, essa é uma realidade e eu acho que o relatório contribui também 
para pensar isso. Nós não temos infelizmente no ensino jurídico brasileiro a 
inserção de uma disciplina que eu gostaria de poder criar chamada laicidade, 
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que daria essa dimensão. Eu acho que com a palestra do Celso Lafer não 
é preciso acrescentar nada. Ela traz bem a ideia de como é possível que 
estabelecido o Estado Laico como um garantidor das liberdades religiosas 
possa ainda hoje no século XXI aqui no Brasil muita gente dizer que o 
Estado Laico é contra a religião ou contra a religiosidade. 

 
Evidentemente isso é uma distorção e cabe a nós, me parece, e sempre 

esclarecermos isso: que o Estado Laico é aquele que favorece justamente a 
liberdade religiosa, nunca podendo confundir a obrigação do Estado em 
assegurar a liberdade religiosa com o Estado fomentar religiosidade, que 
são questões distintas.

Então dessa linha que eu gostaria de trazer a minha modéstia contribuição, 
me chamou atenção no relatório a questão da discriminação religiosa no 
trabalho, talvez fique mais fácil porque é um ambiente institucionalizado, 
porque são pessoas que estão trabalhando, enfim, isso já traduz um certo 
aspecto socioeconômico e cultural, que tem sido trazido à tona e que tem 
que ser denunciado.

Então eu gostaria de dar uma contribuição. Lá no Rio Grande do Sul, 
isso já há bastante tempo, o Alexandre chamou a atenção a preocupação 
dele com relação aos professores. Lá o sindicato dos professores já há muitos 
anos fez uma nota dizendo da sua preocupação justamente com o assédio 
que os professores vinham sofrendo, professores que lecionam na escola 
privada, mostrando como isso tem sido objeto de preocupação, então disse 
assim:  O Sinpro/RS tem se deparado com uma prática particular de assédio 
emocional envolvendo as instituições de ensino de caráter religioso e o 
direito humano da liberdade de crença. 

Através de práticas discriminatórias algumas instituições dispensam 
professores não adepto a religião do empregador com o tratamento 
diferenciado, passando a exigir do empregado a participação nos cultos e 
eventos bem como em casos extremos o compelido a se converter, isso é 
de 2007. Isso é para a gente ter um apanhado de que isso não é novo, mas 
que temos muito a progredir nesse sentido. 

Então nessa época, esse é um artigo que eu fiz no livro que a gente 
organizou através da Escola Superior da Magistratura (Ajuris) em defesa das 
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liberdades laicas e ai a partir da nossa legislação já conceitua como assédio 
sexual e como assédio moral, eu busquei construir um esboço conceitual do 
que que poderíamos chamar de  assédio religioso, o que fiz nos seguintes 
termos: “a abordagem não desejada pelo outro com intenção religiosa ou 
insistência inoportuna de alguém em posição privilegiada que usa dessa 
vantagem para obter adesão a prática religiosa por parte de subalternos ou 
dependentes impondo-lhes constrangimento de ordem religiosa.”. 

Acho que esse é um tema que eu gostaria de trazer para essa ótica que 
alcança pelo menos 1/3 das violações que a gente tem registrado aqui, que é 
tentar fazer uma distinção e aqui acho que a gente volta para o que também 
já foi falado na mesa, a distinção entre o público e o privado. A diferença 
entre o eu, indivíduo, com minha religiosidade, com o meu pertencimento 
e eu magistrado com as minhas obrigações de Estado-Juiz que eu estou 
representando. 

A nossa constituição, no artigo 19, traz a questão da separação Estado/
igreja, eu acho que a nossa laicidade ela tem duas bases. Esse artigo 19 
evidentemente muito importante, mas talvez o mais importante artigo 5º 
inciso 6º da nossa Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade de 
consciência de crença. Por que? Porque tem essa dimensão negativa com 
relação ao Estado, então esse, esse artigo que nos assegura inviolabilidade 
de consciência de crença, ele impõe o que eu chamo de uma imunidade, 
ele nos imuniza com relação ao Estado. 

O Estado não pode pretender me dizer que essa religião é melhor ou é 
pior quer a outra. O Estado não pode querer atuar em matéria religiosa, 
e nesse sentido, quando a gente fala no ambiente de trabalho, tem essa 
questão do público e do privado, como já foi dito aqui. Então o diretor 
de uma escola pública ele não está ali enquanto indivíduo para utilizar da 
escola para fazer valer a sua religião, com toda a boa vontade que ele tenha, 
com toda a boa-fé que ele tenha de achar que a sua religião é um bem para 
as pessoas, ele está ali como um gestor público. 

Ele tem que assegurar essa liberdade e a gente vê em vídeos no YouTube 
e tem muitos relatos, em vários estudos, como uma diretora de uma escola 
consegue naquele ambiente público impor a sua crença privada e vetar por 
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exemplo que uma criança ingresse na escola com algum símbolo de sua 
religião. Então eu acho que são muitas questões que a gente tem que pensar.

Com relação ao relatório eu acho que uma outra questão que a gente 
poderia pensar ali tentando detalhar mais o estudo, é a partir da vítima, se 
ela é um indivíduo ou se é uma coletividade, mas também a natureza desses 
ajuizamentos,  quer dizer como é que se acessou o poder judiciário, se foi 
através da Defensoria Pública, se foi através de um advogado privado, se foi 
um associação, então vamos ver, porque evidentemente que algumas religiões 
e isso tem repercussão direta naquele recorte que mostra lá 45% dos casos, 
é especificamente um caso da transfusão de sangue ou especificamente um 
caso do dia sagrado. 

Por quê? Porque tem segmentos religiosos que são um pouco melhor 
organizados nesse sentido ou porque tem o traço mais jurídico na sua 
existência, na sua concepção e aí o que facilita muito, por exemplo, hoje eu 
posso fazer uma petição e distribuir online para todo território nacional. 
Então em compensação parece que o relatório, me sinaliza isso, outros 
segmentos religiosos não são tão organizados e não tem tanta capacidade 
de demandar judicialmente. 

Esse mapeamento, eu que tenho uma predileção pela capacitação, deve ser 
oferecido como parte de uma capacitação das Defensorias Públicas do Brasil, 
falo isso para a Secretaria Especial de Direitos Humanos. Porque aquela 
pessoa desassistida, aquela pessoa que tem um pertencimento religioso, 
que é discriminada, muitas vezes não tem acessos a tantos recursos, então 
parece que a Defensoria Pública é que parece que está mais próxima dessa 
pessoa e ali eu acho que nós precisaríamos investir recursos. 

Evidentemente que Ministério Público , magistratura, mas as vezes você 
tem um juiz até preparado para receber uma causa dessa mas a pessoa não 
ingressa em juízo, por sobradas razões evidentemente, foi dito, às vezes a 
pessoa tem experiências que não recomendam que ela procure o judiciário, 
isso é compreensível mas eu acho que a gente deve preparar também as 
Defensorias Públicas nesse sentido e considerar também essa possibilidade, 
evidentemente de que a pessoa à partir da percepção cidadã de que ela sofreu 
uma violação é que ela poderá ir adiante. Então as capacitações, sempre em 
termos de movimentos populares, se fazem necessárias. 
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Primeiramente, gostaria de parabenizar a OAB/SP e a Secretaria Especial 
de Direitos Humanos pela posição neste evento, assim como pela sua 
organização. Agradeço à doutora Damaris Moura, presidente da Comissão 
de Liberdade Religiosa da OAB/SP, ao Fábio da Silva Nascimento, membro 
desta mesma comissão na OAB/SP, ao Alexandre Brasil, Sociólogo e professor 
UFRJ, coordenador do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa 
(CNRDR) entre 2013 e 2015, e Sérgio de Paulo da Silveira Nascimento, atual 
coordenador do CNRDR, pelo convite para compor esta mesa. 

Na atualidade podemos observar no Brasil e no Mundo tentativas de 
estabelecimento ou reestabelecimento de uma normatividade apresentada 
como legítima porque tradicional. Isso está revolvendo a vida pública em 
nosso país. Então, meu ponto é que o equilíbrio na correlação das forças 
sociais, a perda do controle pela mudança no papel de algumas minorias, 
de subalternos a protagonistas, vem incomodando diferentes segmentos 
sociais, políticos e econômicos. 

Minha contribuição neste evento tem, em parte, base no artigo intitulado 
“Conflitos religiosos e construção do respeito à diversidade: breve histórico 
e iniciativas recentes”, publicado em 2012, além de outras experiências 
de pesquisa mais recentes que resultaram no livro “Religião e Política: 
medos sociais, extremismo religioso e eleições 2014”, resultado de uma 
triangulação institucional entre ISER – Instituto de Estudos da Religião, 
Fundação Heinrich Böll e Universidade Federal Fluminense.  Enfatizarei, 
assim, legislações nacionais e internacionais sobre Liberdade Religiosa e 
iniciativas públicas e privadas de combate à intolerância religiosa. Além 
disso, abordarei disputas em torno da noção de liberdade para refletir sobre 
a emergência de retóricas da perda, fatos de tradição e a produção de medos 
sociais a partir de algumas situações envolvendo mulheres, população LGBT 
e religiosos de matriz afro-brasileira. 

LIBERDADE E NORMATIVIDADE: 
Estratégias Políticas, Retórica da 
Perda e Ordem Social no Brasil 
Contemporâneo.

Christina Vital da Cunha
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No caso da demanda pela legalização do aborto no Brasil, dois argumentos 
emergem com força na arena pública: 1) um em defesa da legalização 
do aborto apresenta a liberdade de escolha da mulher em seguir ou não 
com aquela gravidez. Neste argumento a mulher assumiria um papel de 
protagonista, detentora de poder e controle sobre seu corpo e sua vontade; 
2) De outro lado, argumentam que isso não pode ser confundido com 
liberdade. Esse protagonismo, o poder de escolha, em verdade, para os 
defensores deste argumento, escamotearia uma ação ou (vontade de ação) 
criminosa.

Segundo nota produzida e di-
vulgada pela ABRAME, Associação 
Brasileira Magistrados Espíritas: “a 
decisão recente da primeira turma 
do STF isentando de punição a rea-
lização de aborto até o terceiro mês 
de gravidez fixa um perigosíssimo 
precedente”. Prossegue afirmando: 
“A infeliz decisão marca um total 
desrespeito à vida humana, revelan-
do uma visão materialista e egoísta 
de mundo... que Deus tenha piedade 
de nós”.

 Aqui temos elementos para refletir 
sobre uma das perspectivas apresenta-
das acima quanto às disputas em torno 
de noções de liberdade no espaço pú-
blico. Se no ativismo feminista a pos-
sibilidade de abortar é representativa 
de protagonismo e liberdade, para os 
magistrados espíritas, conforme segue 
na nota, a mesma ação é considerada 
“materialista” e “egoísta”.  

Primeiro grupo social: mulheres 

Imagem 1: Banner oficial para divulgação do filme “Sexo, pregações e política” (2016)
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Outro exemplo para compor a nossa análise é o “caso Jandira”, como ficou 
conhecido na mídia o caso de mais uma mulher vitimada pela tentativa de 
realizar um aborto em clínicas clandestinas. No recente filme “Sexo, prega-
ções e política”, realizado por Aude Chevalier-Beaumel e Michael Gimenez, 
é possível acessar informações sobre a investigação com o delegado por ela 
responsável, além de entrevistas com ativistas pela legalização do aborto, 
com o blogueiro Rafuko, com o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de 
Deus Vitória em Cristo e diferentes políticos no Congresso Nacional. 

Historicamente no Brasil, a Igreja Católica se lançou na obstrução da lega-
lização do aborto, mas, infelizmente, seus representantes não foram ouvidos 
no filme. A cobertura de mídia para esses posicionamentos conservadores 
recobre principalmente líderes e políticos evangélicos. São tantos os casos 
que sustentam esta avaliação. Um relativamente recente foi o do material 
didático produzido pelo Ministério da Educação em 2011 para o combate 
à homofobia nas escolas. A suspensão do material por intervenção de evan-
gélicos foi amplamente noticiada e, assim, foram estes atores religiosos os 
que publicamente foram responsabilizados pela inviabilização do “kit gay”, 
como ficou conhecido o material, embora inúmeros outros atores sociais, 
políticos no Congresso Nacional à época tenham interferido no episódio 
(VITAL DA CUNHA e LOPES, 2012). Em contrapartida, próximo a esta 
época, um valor aproximadamente de dois milhões de reais foi gasto na 
produção de uma campanha de combate à AIDS entre a juventude (dado 
que os índices divulgados pelo Ministério da Saúde indicavam um aumen-
to preocupante de pessoas infectadas pelo vírus nesta faixa etária) e, por 
intervenção da Igreja Católica, o material da campanha foi suspenso. Esta 
matéria foi divulgada na grande mídia, mas ocupando um pequeníssimo 
espaço, sobretudo se comparado ao que ocupou o caso do “kit gay”. 

Embora o filme acima citado reproduza esta desigualdade na visibilidade 
de ações de evangélicos em relação a católicos, ainda assim, o filme fornece 
um conteúdo absolutamente relevante para a reflexão mais geral sobre as 
noções de liberdade em disputa. A entrevista com o deputado federal Sós-
tenes Cavalcante (PSDB-RJ) deixa clara que há agendas que são sentidas 
como aquelas que ofendem “o reino” e por isto devem ser obstaculizadas 
em diferentes âmbitos da vida social. Na política também:
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“Aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo para nós são va-
lores não só político, mas de convencimento cultural, sociológico. 
Sem dúvida nenhuma, para nós, evangélicos, temos bandeiras que 
não vamos abrir mão de maneira nenhuma”. (Entrevista concedida 
por Sóstenes Cavalcante - PSDB-RJ para o filme “Sexo, pregações 
e política”)

Na sequência, o deputado federal João Campos (PRB-GO) disse:

“Mesmo nos casos em que o crime não é imputável (à mulher), 
o que eu puder fazer para uma senhora que foi estuprada virar 
gestante eu vou fazer. Porque a criança não tem culpa”. (Entre-
vista concedida por João Campos - PRB-GO para o filme “Sexo, 
pregações e política”)

A elipse na fala do deputado que preside a Frente Parlamentar Evangélica 
no Congresso Nacional indica que a mulher é a “culpada” pela gravidez, 
não a criança. Sendo assim, o aborto não refletiria a liberdade de escolha 
da mulher, mas encobriria uma culpa, um ato impensado que vitimaria 
uma indefesa criança. 

Logo em seguida o deputado estadual Edino Fonseca (PEN-RJ) aparece 
em pronunciamento em uma igreja da Assembleia de Deus. Ele faz uma 
consideração moral a respeito do sexo e dos problemas sociais ocasiona-
dos pelo “descontrole” em seu exercício. Edino Fonseca argumenta que 
o homem, mesmo (grifo da autora, pois a palavra mesmo aqui operaria 
como uma forma de limpeza moral diante daqueles que, sendo do gênero 
masculino gostam de homens) quando gosta de sexo com mulheres, se ele 
não tem o controle, vai buscando cada vez mais mulheres e vai nessa ne-
cessidade de experimentar novas coisas buscar homens para se relacionar. 
A busca de novas experiências seria sempre o passo seguinte. Sendo assim, 
depois disso, segundo o deputado, aquele homem vai buscar a experiência 
de sexo com crianças. Assim, em poucas palavras, Edino Fonseca mostra 
(hipoteticamente) o perfil e a origem do pedófilo. Nesta linha de raciocínio, 
a homossexualidade se conecta ou alimenta a pedofilia. 

Sobre o aborto, seu discurso visa ativar pânicos morais (Miskolci 2007). 
Por pânicos morais compreendemos a exploração discursiva de ambiguidades 
(presentes ou inventados a respeito de discursos oponentes ou situações 
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diversas) e a desinformação de atores sociais em relação ao tema que se 
anuncia. Nesse sentido, diz que os estudos do genoma são realizados com 
fetos e o feto brasileiro é o que mais tem valor de mercado porque aqui 
temos 5 raças. Então, no blog do Edino Fonseca mostrado no filme, existe 
uma tabela com o valor de mercado dos fetos no Brasil em comparação a 
outros fetos ao redor do mundo. Além disso, o deputado diz que os fetos 
estariam sendo usados pela indústria de cosméticos e esses mercados es-
tariam por trás da tentativa de liberação do aborto no Brasil.

Segundo grupo social: população LGBT

Estatísticas recentes apontam o crescimento no número de homicídios de 
gays no Brasil. Junto à violência física, aumenta também a violência moral 
em relação a esta população. Este tipo específico de violência, caraterizada 
por Luiz Roberto Cardoso de Oliveira como insulto moral é condição sine 
qua non para os episódios de violência física quantificados em inúmeros 
relatórios feitos por ONGs e pesquisadores de universidades brasileiras. No 
artigo intitulado “Existe violência sem agressão moral?” o autor conclui:

“Embora a violência física, ou aquilo que aparece sob este rótulo, 
tenha uma materialidade incontestável e a dimensão moral das 
agressões (ou dos atos de desconsideração à pessoa) tenha um caráter 
essencialmente simbólico e imaterial, creio que a objetividade do 
segundo aspecto ou o tipo de violência encontra melhores possibi-
lidades de fundamentação do que a do primeiro. Aliás, arriscaria 
dizer que na ausência da “violência moral”, a existência da “vio-
lência física” seria uma mera abstração. Sempre que se discute a 
violência como um problema social tem-se como referência a ideia 
do uso ilegítimo da força, ainda que frequentemente este aspecto 
seja tomado como dado, fazendo com que a dimensão moral da 
violência seja pouco elaborada e mal compreendida, mesmo quan-
do constitui o cerne da agressão do ponto de vista das vítimas” 
(Oliveira 2008:135). 

Nesse sentido, é importante considerarmos ações públicas de discri-
minação como integrantes da cadeia de violência que podem resultar em 
violência fatal. Para exemplificar, cito o caso do pastor da Igreja Evangélica 
Batista Bíblia de Salém, Porto Sauipe (BA). Na fachada da igreja ele expos 
a seguinte frase: “Se um homem tiver relações com outro homem, os dois 
deverão ser mortos por causa desse ato nojento, eles serão responsáveis pela 
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sua própria morte”. Uma segunda placa afixada nessa igreja dizia: “você é livre 
para fazer suas escolhas, mas não será livre para escolher as consequências”. 
Outro caso exemplar nesta discussão é o do decreto n. 8.243 de maio de 
2014 de autoria da então presidente Dilma Rousseff. Esse decreto instituía 
a Política Nacional de Participação Social - PNPS e o Sistema Nacional de 
Participação Social “com o objetivo de fortalecer e articular os mecanismos 
e as instâncias democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a admi-
nistração pública federal e a sociedade civil”, conforme o texto do decreto. 
Políticos integrantes da Frente Parlamentar Evangélica se manifestaram 
publicamente contrários a esse decreto chamando-o ditatorial. O deputado 
federal Arolde de Oliveira (PSC-RJ) produziu uma carta amplamente vei-
culada em sites e blogs evangélicos na qual alertava: “Isso, aquele decreto, 
ameaça à democracia. É o começo de uma ditadura. Essa medida foi feita de 
maneira similar na Rússia, conhecido como os Conselhos Soviets, em Cuba, 
na China e também na Venezuela. Cria os conselhos populares usurpando 
dos representantes legítimos do povo o direito de legislar. É complicado e 
perigoso. É o grande projeto do PT para amordaçar a nação, comandado 
pelo segundo homem mais forte do partido, depois de Lula, que é o Gilberto 
Carvalho, comunista de carteirinha”. Em entrevista que realizada por mim 
e Janayna Lui com o pastor Everaldo, candidato evangélico à Presidência 
da República em 2014, perguntamos a ele sobre o Plano Nacional de Saú-
de (PNPS), sobre a articulação de evangélicos em torno da obstrução do 
plano. Em âmbito social, vários coletivos de evangélicos se posicionavam 
favoravelmente ao PNPS. Estes produziram uma carta apoiando o plano e 
foram atacados moralmente por isso. Observou-se neste, como em outros 
episódios, a tentativa de silenciamento das vozes consideradas “dissiden-
tes” pelos políticos evangélicos da frente parlamentar. Sobre o plano e o 
posicionamento desses evangélicos Pastor Everaldo disse: “Eu acho isso 
um absurdo. Não é uma posição do partido não. A maioria não concordou 
com isso. Isso é criar um governo paralelo, forças paralelas como tem na 
Venezuela e tudo que descaracteriza os representantes. O representante 
legal do povo hoje é o parlamento brasileiro. Você vota ali e aí quer botar 
um conselho popular para botar um conselho na escola e dizer que tem 
que colocar isso aqui e acabou. Ele diz que tem que botar banheiro aí para 
mulher, homem e terceiro sexo. É isso ai que eles querem fazer”. No prosse-
guimento da conversa o presidenciável disse sobre os evangélicos favoráveis 
ao PNPS que “deveriam ficar em casa”. Mostrava-se inconformado com a 
crítica pública que faziam em relação aos parlamentares. Isso denota os 
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tensionamentos entre aqueles que compartilham de um a mesma fé, mas 
não de todas as suas ideias. No caso do PNPS acima brevemente narrado, 
observamos uma dupla intolerância por parte dos parlamentares evangé-
licos: uma em relação à população LGBT, outra em relação a evangélicos 
de comportamento mais progressista.

Terceiro grupo social: 
religiosos de matriz afro-brasileira. 

Em relação aos religiosos de matriz afro-brasileira é possível verificar 
grandes mudanças em termos de sua organização política e posicionamento 
público. O número um, ano 1997 da revista Debates do NER, ligada ao Núcleo 
de Estudos da Religião, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, traz 
um artigo de Ari Pedro Oro cujo argumento central era que os religiosos de 
matriz africana iriam perder a “guerra religiosa” contra os neopentecostais 
porque competiam entre si e não contra seus detratores morais externos. 
Cecília Mariz contra argumentou destacando que os religiosos de matriz afro-
brasileira não eram desorganizados ou pouco estrategistas. Sua abordagem 
privilegiava uma diferença entre neopentecostais e religiosos de matriz 
afro-brasileira no que dizia respeito à falta de interesse destes pela política, 
pelo espaço público, já que se tratava de uma religião de segredo, que não 
tinha pretensões universalistas. Mas a roda da história girou e na década 
seguinte já encontraríamos outro cenário. Podemos identificar religiosos de 
matriz afro-brasileira reunidos em conselhos, comitês, grupos de trabalho 
em âmbito governamental, assim como sociedade civil pleiteando respeito à 
religião que professam e não somente como “elementos da cultura brasileira” 
e as associações que foram historicamente produzidas e associadas a eles 
entre cultural-folclórico-exótico. Nestes fóruns, demandam respeito como 
lideranças religiosas, como adeptos de uma religião que, como outra qualquer, 
deve ser respeitada socialmente. No bojo destas mudanças, emergiu a Frente 
Parlamentar de Terreiros no Congresso Nacional em 2011 tendo como 
propósitos principais a defesa de direitos constitucionais de liberdade de 
crença e culto no Brasil e ações que promovam à cultura afro-brasileira.



Pesquisas, reflexões e debates

103

Considerações finais
Todos esses breves casos são importantes para refletirmos sobre 

ódios e intolerâncias não como questões privadas, mas como problemas 
públicos que devem ser neste âmbito enfrentadas, assim como a luta por 
liberdades e respeito. Isto parece uma obviedade, mas não o é, sobretudo em 
relação à intolerância religiosa (o desrespeito frontal, portanto, ao direito 
constitucional de culto e fé) ainda vista por parte significativa do sistema 
de justiça como um “crime de menor potencial ofensivo”, como “crime de 
vizinhança”, como algo concernente à esfera privada como revelam pesquisas 
recentes (MIRANDA 2014; RANGEL 2016 entre outros).  A partir da breve 
abordagem das questões que cercam estes três grupos sociais, gostaria de 
chamar atenção para os posicionamentos extremistas como reações ao 
crescente protagonismo destes mesmos grupos - mulheres, população LGBT 
e adeptos de religiões matriz afro-brasileira. 

Neste contexto, a defesa de um padrão familiar significa a tentativa de 
recuperação de algo que estaria se perdendo, estaria sendo ameaçado em termos 
normativos. A defesa de família nuclear sustentada em rígidos papéis de gênero 
como vemos em vários programas de televisão, cartilhas, livros evangélicos, 
católicos carismáticos e no pronunciamento de políticos seria essencial para 
o resgate de uma ordem social que estaria se esfacelando na modernidade. 

Analisando o pronunciamento de parlamentares em defesa da família 
no Congresso Nacional podemos identificar o saudosismo em relação ao 
padrão familiar pré-republicano presente nas obras de Gilberto Freyre. 
Uma família composta por pai, mãe, filhos e filhas, cuja centralidade e 
protagonismo público são do homem, em especial do chefe da família. 
O domínio masculino identificado no seio familiar avança moralmente 
do privado ao público fazendo com que a submissão de mulheres e filhos 
a sua figura paterna-masculina seja exercida fora do âmbito doméstico. 
O espaço público naquela configuração apresentada por Gilberto Freyre 
ficaria comprometido pelo vilipêndio da diferença, de outras opiniões, 
comportamentos, protagonismos, liberdades. 

Na perspectiva dos defensores “da família”, na leitura que proponho 
aqui, esse modelo que Freyre chama de sádico deveria ser combinado 
ou atualizado aos moldes de uma sociedade capitalista moderna. Sendo 
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assim, no caso especificamente das mulheres, há um incentivo ao bom 
desempenho profissional, podem até ganhar mais que os seus maridos, 
mas devem ser moralmente submissas à figura masculina, mesmo quando 
assumem protagonismo público religioso como no caso das missionárias 
Ana Paula Valdão, Flor de Liz, Fernanda Brum. Elas e várias outras 
lideranças evangélicas midiáticas femininas usam esse lugar para reforçar 
papeis de gêneros, para orientar a candura e a submissão feminina. Não 
sem contradições, vale destacar, o que pode oferecer os elementos para a 
própria conscientização, libertação e empoderamento de mulheres, por 
exemplo, tal como alguns autores vem argumentando em pesquisas recentes 
sobre o pastorado feminino.

O movimento que visa obstacular a emergência de liberdades, diferenças, 
protagonismos ocorre no Brasil fazendo uso de uma narrativa da “guerra” 
(contra os males modernos) e da perda (de uma moral familiar/social 
pré-republicana ou idealizada e identificada com os tempos anteriores à 
redemocratização do Brasil), mas também em outros países do mundo como 
uma reação mais geral a mudanças culturais advindas com a globalização.

  
Nos Estados Unidos, por exemplo, durante a campanha de Donald Trump 

à Presidência podia-se identificar uma retórica da perda. O antídoto ao que 
a modernidade vinha provocando em termos morais e econômicos seria 
resgatar a América perdida, ou, conforme as palavras contidas nos cartazes 
da campanha republicana: “Make America great again”. 

Imagem 2: Na campanha presidencial americana era possível identificar o material produzido pelo Partido 
Republicano no qual se podia ler em banners, cartazes, camisetas, bonés, chaveiros etc. os dizeres “Make America 
great again” (2016)
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Fazer a América boa de novo, no contexto da campanha presidencial 
americana, assim como “resgatar os valores da família”, no contexto brasileiro 
atual, significa remeter a um passado idealizado ou pré-republicano 
explorando, ainda, medos sociais. Estes podem ser caracterizadas como 
sentimentos coletivos diante de mudanças de valores partilhados como 
norma social ou idealizados como satisfatórios à ordem. A exploração dos 
medos em situações sociais como estas visam a conduzir a população ao 
pânico através da publicização de dados, pela conexão de informações de 
modo arbitrário produzindo “teorias da conspiração” em torno do aborto 
e do mercado de fetos, como vimos acima, dos supostos interesses escusos 
da ONU ou do risco à manutenção da espécie, como vimos em pesquisas 
anteriormente publicadas (VITAL DA CUNHA e LOPES, 2012a). No âmbito 
político-eleitoral, nos pleitos de 2014 e 2016 no Brasil, assim como nas 
eleições presidenciais americanas em 2016, a retórica da perda foi ativada 
conjuntamente à negação da política tradicional e à valorização de um 
perfil empreendedor moderno. Este perfil valoriza uma normatividade 
heterossexual, uma “moral tradicional”, ao mesmo tempo em que anuncia a 
modernidade empreendedora como a novidade necessária contra os males 
da vida política recente.

Neste contexto, um ponto desafiador 
para os atores sociais envolvidos no 
combate às intolerâncias, na defesa dos 
direitos humanos são as narrativas da 
guerra. No contexto atual brasileiro, 
obser vamos uma condição de 
possibilidade favorável à emergência 
destes discursos sendo a exposição de 
conteúdos intolerantes uma estratégia 
de líderes religiosos e de seus fiéis na 
conquista/consolidação de capital 
social próprio junto a coletivos (reais 
ou imaginários) de evangélicos.  Acima 
apresentei um exemplo bastante 
contundente como o da Igreja Batista 
na Bahia.  Ao lado outro exemplo:
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Em termos gerais, se por um lado observamos o empoderamento recente 
de atores sociais que eram tratados como minorias historicamente, por outro 
lado, acompanhamos uma reação violenta no espaço público. Estamos, assim, 
diante de diferentes desafios, diferentes agendas que vem confrontando e 
tencionando a temática da liberdade na qual a liberdade religiosa é somente 
uma daquelas pela qual devemos batalhar. 

Para concluir, é importante sinalizarmos para as diferenças entre o grande 
grupo denominado evangélico no Brasil. O Instituto DataFolha fez uma 
pesquisa em 2014 com eleitores no Brasil e depois replicou as mesmas 
perguntas com os Deputados no Congresso Nacional em 2015. Com esta 
pesquisa temos os dados empíricos para tratar de uma questão: como falar 
das diferenças entre os políticos evangélicos e os evangélicos na sociedade? 
Na pesquisa emergem dados interessantes para estabelecermos esta diferença, 
quando ela faz sentido. Então, na questão LGBT e do aborto, por exemplo, 
há uma coincidência percentual entre a opinião de evangélicos na sociedade 
e evangélicos no Congresso Nacional. No entanto, em outros temas há uma 
grande divergência entre a base e os políticos como na questão do Estado 
Mínimo, da redução da maior idade penal, da ampliação do uso se armas 
no Brasil (cf. VITAL DA CUNHA et alli 2017). Esses dados são bons para 
pensarmos sobre alinhamentos feitos no Congresso Nacional em torno de 
interesses outros que não o religioso. Fazer esta separação entre o joio e 
o trigo, valendo-me aqui de termos bíblicos, é importante politicamente 
para que não se reproduzam preconceitos e falas de ódio em relação aos 
evangélicos no Brasil como um todo. 

Outro ponto importante é a disputa por lugares estratégicos. Fiz a 
consultoria do documentário “Batalhas da Fé” e ali nas entrevistas gravadas 
tinha uma fala muito parecida com a que o Jihad trouxe aqui sobre o silêncio 
de religiosos “de bem”. O material produzido na PUC-RJ com a participação 
de Flávia Pinto e André Meireles apresentava algumas situações desafiadoras 
na luta contra a intolerância religiosa: a dificuldade de mães e pais de santo 
identificarem episódios intolerância religiosa. Vários líderes não identificavam 
este problema e quando o faziam não queriam militar contra ele, preferiam 
tocar seus trabalhos nos terreiros e casas. É preciso aqui formar coletivos 
de religiosos que se mobilizem em torno de participarem sim deste debate 
público. É preciso que ocupem espaço com profundidade e qualidade. É 
preciso falar sobre política, sobre escola, sobre família, sobre alimento, terra. 



Pesquisas, reflexões e debates

107

MIRANDA, Ana Paula Mendes de. Entre o privado e o público: 
considerações sobre a (in) criminalização da intolerância religiosa 
no Rio de Janeiro. Anuário Antropológico, v. 2009-2, p. 125-152, 2010.
 
MISKOLCI, Richard. Pânicos morais e controle social: reflexões sobre 
o casamento gay”. CadernosPagu, Campinas, n. 28, junho de 2007.

OLIVEIRA, Luis Roberto Cardoso de. Existe violência sem agressão 
moral? Revista Brasileira de Ciências Sociais. v. 23, n. 67,  junho de 2008.

RANGEL, Victor César Torres de Mello. “O direito, o blá blá blá e a 
religião: uma análise sobre a administração de conflitos religiosos pelos 
mediadores em um JeCrim” In Religião e Conflito. VITAL DA CUNHA, 
Christina e ARAÚJO, Melvina. Curitiba: Editora Prismas, 2016.

VITAL DA CUNHA, Christina, LOPES, Paulo Victor Leite, LUI, 
Janayna. Religião e Política: medos sociais, extremismo religioso e 
eleições 2014. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Boll, Instituto de 
Estudos da Religião, 2017. 

VITAL DA CUNHA, Christina, LOPES, Paulo Victor Leite. Religião 
e Política: uma análise da atuação de parlamentares evangélicos sobre 
direitos das mulheres e dos LGBTs no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação 
Heinrich Böll& ISER, 2013.

VITAL DA CUNHA, Christina. “Conflitos religiosos e construção 
do respeito à diversidade: breve histórico e iniciativas recentes” In 
Comunicação e Transformação Social 2. LIBONATI, André et alli 
(orgs.). São Leopoldo, RS: Editora Unisinos, 2012. 333p.

Referências Bibliográficas



Estado Laico, Intolerância e Diversidade Religiosa no Brasil

108

Desafios na promoção da 
tolerância religiosa

Damaris Moura

Completamos em agosto de 2017 os dez anos da existência da Comissão 
de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, cuja fundação deu-
se em 2006. Este espaço na OAB de São Paulo é também um espaço de 
acolhimento às vítimas da intolerância religiosa. Pois aqui em São Paulo, 
temos uma Delegacia Especializada neste tema, mas ainda existem muitas 
dificuldades em se fazer os atendimentos nesta delegacia e dar segmentos, 
e ainda responder à intolerância religiosa. 

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo com quem já desenvolvemos 
muitas ações conjuntas, criou um Núcleo de Combate à Intolerância e assim 
temos condição de encaminhar as vítimas de intolerância religiosa para a 
Defensoria Pública, quando é caso de judicialização. Como foi falado nesta 
manhã, da existência de uma limitação por parte das vítimas em ter um acesso 
aos advogados e defensorias públicas que atuam nestes casos, pois elas não sabem 
muito bem para onde se dirigir e o que fazer, nestes casos a OAB/SP se imbuiu 
desse acolhimento por meio da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa.

Deste acolhimento resultou um trabalho bastante eficaz e com resultados, 
no que se refere a alguns casos emblemáticos. Mas também temos alguns 
casos os quais não sabemos o real desfecho, porque algumas pessoas que nos 
procuram recebem o devido encaminhamento e até uma orientação, mas não 
recebemos as informações de que se aonde elas foram, receberão os resultados 
buscados. Professor Alexandre Brasil, nós temos muitos casos dos quais não 
recebemos os resultados, e isto nos dificultam. Ficamos encantados com 
o Relatório sobre Intolerância e Violência Religiosa no Brasil (2011-2015) 
da Assessoria de Direitos Humanos e Diversidade Religiosa, da Secretaria 
Especial de Direitos Humanos. Mas também vocês são conscientes de que 
ele não representa o volume da Intolerância Religiosa de nosso país, pelas 
dificuldades óbvias que conhecemos. 

Talvez a principal delas, seja o silêncio das vítimas, porque não temos 
como quantificar aquilo do qual não temos o conhecimento, e este silêncio, 
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configura-se na maioria das vezes, o fato dela não saber aonde ir e nem 
mesmo o que fazer a respeito da intolerância religiosa sofrida! Assim, temos 
insistido de que não nos bastará somente as leis. Se avaliarmos o ordenamento 
jurídico brasileiro, podemos verificar a sua transversalidade de temas nos 
quais possibilitam a sua aplicação no cotidiano das pessoas, onde a legislação 
já contempla a liberdade de crença, de religião, de consciência.

Quando falamos para um público de mães ou de professoras de crianças e 
de adolescentes, é recorrente um questionamento sobre o direito da liberdade 
religiosa para esta faixa etária: eles têm? Respondemos que no artigo 16, 
inciso 3º - o Estatuto da Criança e do Adolescente garante a liberdade de 
crença e de culto da criança e do adolescente, assim como o Estatuto do 
Idoso também contempla o direito à liberdade religiosa, no artigo em que 
trata a liberdade de consciência, de crença e de culto da pessoa idosa. Temos 
outras legislações, por exemplo, a Lei que regula o abuso de autoridade, 
a qual faculta a liberdade de consciência e de crença, assim como o livre 
exercício do culto religioso. O Estatuto da Igualdade Racial, que em seu 
artigo 23, afirma que 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 as suas liturgias. 

Temos o Código Penal em seu artigo 208, que nos fala de crime contra o 
sentimento religioso, considerando que 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 religiosa.  
Informando ainda, que a pena de que trata este artigo 208, foi aumentada por 
meio da Lei nº 9.459 de 13 de maio de 1997, consoante os seus artigos 1º e 20, 
respectivamente, que definem como crime os resultantes de discriminação ou 
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, e pena, reclusão 
e multa quando praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de 
raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 

Dessa forma, apresentamos um passeio breve no ordenamento jurídico 
brasileiro que nos apresenta fidedignas garantias legais da nossa liberdade 
religiosa nacional, de nossos cultos, de nossas liturgias, de nossas crenças 
e consciências religiosas. Perguntamos: então o que está nos faltando? Por 
que a intolerância religiosa cresce quantitativamente em nosso país, sem 
falarmos no crescimento mundial? O Instituto Pew Research Center, um 
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instituto de demografia religiosa mapeia a intolerância nos vinte países 
mais populosos do mundo, mas hoje estamos falando sobre o diagnóstico 
da liberdade religiosa no Brasil.

Assim vamos falar sobre a dignidade humana, começando pelo artigo 
1º da Constituição Federal brasileira de 1988, contido em seu inciso III que 
ressalta a dignidade humana como um dos pilares do Estado brasileiro.  
No entanto, podemos afirmar que as pessoas que não tem prestigiada, 
respeitada e reconhecida a sua liberdade religiosa consequentemente não tem 
respeitada a sua dignidade! Ainda verificado que no artigo 5º - temos nos 
direitos e nas garantias fundamentais, três incisos que contemplam o direito 
à liberdade religiosa.  Observando ainda que, no inciso VI está confirmada 
a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e das suas liturgias, protegidos pelo Estado. 

Portanto, no caso destas violações, recorremos ao Estado, não é verdade? 
Acompanhamos em Brasília - a Mesquita, os terreiros e outros espaços 
religiosos depredados para os quais convocamos o Estado para proteger 
os locais de culto e suas liturgias, observando que todo local onde estejam 
reunidas pessoas, sem violarem a ordem pública, para realizarem uma 
prática religiosa configura-se um local de culto e como tal não poderá 
ser desrespeitado.  E, se o for, chamamos o Estado, consoante o inciso VI, 
do artigo 5º da CF – que assegura o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. 

Considerando que o tema da liberdade religiosa se apresenta transversal 
nas diferentes áreas das atividades humanas, exaltamos também que, é 
assegurada pelo inciso VII do artigo 5º da CF, a prestação de assistência 
religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Podemos, 
no entanto, citar casos em que líderes religiosos sofreram impedimentos 
para a prestação de assistência religiosa em local de internação coletiva, tais 
como quartel, hospital e presídios. Sabemos que tais temas se configuram 
polêmicos, e verificaríamos como observação os princípios de razoabilidade, 
da proporcionalidade da assistência religiosa.

Mas podemos citar um caso prático em que atuamos nesta Comissão da 
OAB/SP, onde um Padre foi chamado ao interior do Estado de São Paulo 
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para ministrar a extrema-unção para um moribundo, mas a recepção do 
hospital informou que o mesmo deveria aguardar o horário de visitas...  
Enfim, o fiel católico faleceu sem receber a extrema-unção, o que a família 
considerou uma atitude absolutamente ofensiva à sua religião.  Citamos 
inicialmente o ECA, O Estatuto do Idoso e a Lei nº 9.459/1997 que definem 
como crime os resultantes de discriminação ou preconceito de religião ou 
procedência nacional, e pena, reclusão e multa quando praticar, induzir ou 
incitar a discriminação ou preconceito de religião ou procedência nacional.

 
Enfatizamos a Lei que regula o abuso de autoridade, a qual faculta a 

liberdade de consciência e de crença, assim como o livre exercício do culto 
religioso, ressaltamos a aplicação do Estatuto da Igualdade Racial, o artigo 
208 do Código Penal sobre o sentimento religioso, cuja pena foi intensificada 
por meio da Lei de nº 9.459/1997, incluímos - o novo Código de Processo 
Civil em seu artigo 244 observando em seu inciso I, as devidas restrições 
do ato citatório, onde deixa claro que não se fará a citação, salvo para 
evitar o perecimento do direito, no caso: do citado inciso “de quem estiver 
participando de ato de culto religioso”. 

Assim observamos de forma detalhada que, este inciso excepciona 
determinadas situações em que não se realizará o ato citatório. Assim neste 
universo de conhecimentos jurídicos podemos voltar à nossa indagação 
inicial: “Então não nos bastará a Lei? Do que ainda precisamos?” Ainda 
podemos explicar que há quinze anos atendemos religiosos e parece que 
nos bastaria utilizar este comando constitucional “de que ninguém pode ser 
privado de um direito em razão de sua crença religiosa”. Estamos falando 
de direitos, de que direitos eu não posso ser privado em razão de minha 
crença? Por exemplo, os direitos sociais – o acesso à educação, o direito 
de acesso ao trabalho. Lembramos que o Doutor Lorea, juiz de direito do 
Estado do Rio Grande do Sul apresentará uma palestra no Tribunal do 
Trabalho sobre assédio religioso e toda essa problemática em locais de 
trabalho, nós também já realizamos tal debate na OAB/SP com o tema 
“Liberdade religiosa nas relações de trabalho”.

Neste contexto voltamos à observação do artigo 6º da CF que nos assegura 
entre outros direitos sociais – o direito ao trabalho.  E caminhando para 
o inciso VIII do artigo 5º da CF, garantindo “que ninguém será privado 
de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
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política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta 
e recursar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei”.  Avaliamos, 
portanto, que nosso país está caminhando para um pluralismo religioso e 
precisamos acomodar todas as pessoas sem privá-las dos seus direitos, e 
indagamos como podemos fazer isto? 

Em nossa opinião a parte final do inciso VIII do artigo 5º da CF responde. 
Cria um instituto jurídico que é o da objeção de consciência e responde isto 
com a prestação alternativa. Neste caso, podemos citar um acontecimento 
recente, no qual uma amiga religiosa de matriz africana, uma pessoa 
preparadíssima, que trabalhou muito tempo na Secretaria de Justiça, nos 
ligou porque ela teria uma obrigação religiosa a cumprir no seu culto religioso 
e também dar aula neste mesmo horário. Inicialmente ela solicitou que a 
escola possibilitasse uma alternativa, porque ela não poderia ausentar-se 
do cumprimento daquela obrigação religiosa. Não ocorreu a possibilidade.

 
Assim, nos reportamos à fala do Sheik, sobre o desconhecimento do próprio 

direito em nosso país, e este desconhecimento é institucional. Os gestores os 
quais deveriam conhecer os direitos e garantias fundamentais não os conhecem 
e nós enfrentamos um problema atrás do outro. Outros casos poderemos citar 
como o de muçulmanas serem impedidas de orar cobertas em penitenciárias 
femininas no Estado de São Paulo, mas nós estivemos naquela Penitenciária 
Feminina e conseguimos uma solução conciliatória. 

Assim podemos confirmar que existem problemas que percebemos na 
prática atendendo as pessoas e tentando interferir em condutas de intolerância 
religiosa. Nota-se, portanto, em primeiro lugar – o desconhecimento do direito 
promovendo a judicialização de inúmeros casos. Hoje de manhã, o professor 
Celso citou o princípio da igualdade! Até mesmo o Papa Ratzinger antes de 
renunciar, falou que uma das ameaças à liberdade religiosa é o nivelamento 
das pessoas. É você querer tratar igualmente os desiguais. Podemos dizer que 
o princípio da igualdade somente será homenageado quando nós tratarmos 
desigualmente os desiguais?  Nós só seremos iguais dessa maneira? Há muitos 
juízes que respondem essas questões dizendo: “não posso conceber a prestação 
alternativa porque ela é violadora do princípio da igualdade”. 

É sempre pensando na proporcionalidade, sempre pensando na razoabilidade, 
sempre pensando em outros direitos fundamentais garantidos, sempre pensando 
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em segurança, saúde, ordem pública, porque não há direitos absolutos. A 
professora Maria Claudia Pinheiro da UnB trabalha com as três dimensões 
da liberdade religiosa e ela argumenta que sem uma dessas dimensões não há 
liberdade religiosa. A dimensão subjetiva da liberdade religiosa é o direito que eu 
tenho de escolher a minha crença sem qualquer interferência. Outra dimensão 
é a dimensão social da liberdade religiosa onde ela argumenta que sem essa 
dimensão também não há liberdade religiosa, pois as pessoas escolhem suas 
crenças e querem fazer a sua divulgação, o direito de pregação religiosa. E por 
fim, fala da dimensão organizacional da liberdade religiosa, onde eu escolho, 
eu quero divulgar e também quero me organizar, essa é a dimensão sem a qual 
não se pode dizer que há liberdade religiosa.

Finalizamos, conclamando a todos e a todas para refletirmos se não basta 
apenas a lei que nós já temos e que o direito já está amplamente assegurado 
no Brasil. Do que mais precisamos? Conhecê-lo? Nós caminhamos para 
um individualismo perigosíssimo. O individualismo ameaça à liberdade 
religiosa no sentido de que eu não vejo mais o outro, eu vejo a mim mesmo, 
a minha própria crença e os meus interesses, então eu perco a condição, o 
intolerante perde a condição de ver o outro.

Talvez a melhor marca que define o intolerante é a perda total da 
capacidade de ver o outro, então ele vê a si mesmo e a sua crença, empatia. 
Do que mais nós estamos precisando? Eu defendo que estamos precisando 
de educação de pessoas. Não há outro caminho. Nós não vamos usar armas, 
é rápido e até mais fácil, mas como é que vamos combater violência com 
violência? Então nós vamos por um caminho mais longo, mas um caminho 
consciente que é o caminhão da educação das pessoas, seja na igreja que você 
está, porque os religiosos precisam ser educados internamente, reconhecerem 
o direito do outro de escolher uma religião diferente da sua. Então temos 
que educar os religiosos, temos que educar nossos filhos em nossas casas.

Meu filho tem sete anos de idade, ele reconhece as outras religiões e eu 
me sinto recompensada porque isso tem que começar dentro de minha casa 
também. Já atendemos casos em igrejas, famílias, escolas, problemas recorrentes 
de intolerância religiosa em escolas porque o professor não reconhece a crença 
que é diferente da sua, o coleguinha que não sabe sentar-se ao lado do outro 
que tem uma dieta alimentar diferente, que usa uma roupa diferente, o cabelo.
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Enfim, existe uma diversidade de práticas religiosas que envolvem dietas 
alimentares, rituais para enterrar seus mortos, assistência aos doentes, dias 
de guardas religiosas, horários para orações, retiros espirituais, jejuns, 
recolhimentos, são muitas questões. Precisamos abrigar tudo isso em um 
Estado de Direito. E é isto o que mais me preocupa. 

Temos o direito e não temos conseguido acomodar e a intolerância 
cresce. Todos nós aqui presentes, professores, acadêmicos, pesquisadores, 
todos, cada um em sua esfera de atuação se envolvendo para que sejamos 
sementes de uma nova floração. Que possam transmutar essas realidades 
intolerantes em realidades mais fraternas, mais solidárias e mais justas. 

 
O que fazer para a segurança pública, policiais e delegados, entenderem 

que intolerância religiosa é crime e recepcionar este fato como crime, dar 
andamento aos inquéritos? Fico feliz em poder responder que a respeito destes 
assuntos esta OAB/SP vem trabalhando há alguns anos. Chamamos para um 
Seminário com todos os comandos das polícias do Estado de São Paulo, os 
altos comandos, o delegado geral da Polícia Civil. Deste Seminário originou-
se um pequeno curso que uma Comissão ministrou na Academia de Polícia. 
Foi interessantíssimo, porque os policiais em formação indagavam quais os 
procedimentos para um cumprimento de mandato, se for um flagrante eu 
posso entrar no meio da missa?  Já interferimos pouco, queremos avançar 
mais, podemos falar de ateus, pois até mesmo a Associação Brasileira de Ateus 
e Agnósticos – ATEA, faz parte desta Comissão de trabalho e organizamos 
trabalhos em conjunto, Seminários Acadêmicos sobre o Estado Laico. 

Existe o fato de que algumas pessoas não querem entrar em nossa 
Comissão porque consideram que trabalhamos com religião, que fazemos 
cultos. Porque a palavra religiosa remete a ideia de religião, mas o direito à 
liberdade religiosa contempla o direito de ter e não ter religião.  A Constituição 
Federal brasileira no seu artigo 5º inciso VI – nos garante que 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 dos locais de culto e as 
suas liturgias. Portanto, consideramos a importância destas pontuações para 
que a expressão “Liberdade Religiosa” não termine se tornando até mesmo 
objeto de conflito e obstáculo para o avanço necessário ao abrigo da temática. 
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Intolerância religiosa e o 
Islamismo no Brasil

Jihad Hammadeh

Em nome de Deus, o clemente, misericordioso, louvado seja Deus, o 
criador do Universo que a paz e a benção de Deus estejam com todos os 
seus mensageiros e profetas. Boa tarde a todos, que a paz de Deus esteja 
com todos.

Para que possamos falar um pouquinho sobre a situação no Brasil, é 
necessário nós voltarmos ao cenário que se configura hoje no Brasil quanto 
à religião islâmica. Como é que os muçulmanos estão se situando nesse 
cenário? Como é que eles são tratados e como é que eles estão tratando? 
É necessário voltar um pouco atrás a um divisor de águas, 11 de setembro 
de 2001. Eu me lembro que aqui no Brasil os muçulmanos, os árabes em 
geral, não se deparavam com essa distinção entre muçulmanos, cristãos, 
árabes. As pessoas se orgulhavam principalmente na década de 70/80, as 
pessoas se orgulhavam de ter vizinhos árabes; e comiam esfiha e visitavam 
o comércio, a quitanda, a mercearia, a loja de roupas e assim por diante. 

Após 11 de setembro, acontece uma desconstrução da identidade do 
indivíduo mulçumano, vai se desconstruindo essa identidade, com um 
impacto muito grande e uma desconstrução muito agressiva, muito clara, 
explícita. A partir daí aparece um personagem emblemático chamado Osama 
bin Laden e para todos ficarem sabendo, Osama bin Laden não era conhecido 
por ninguém dos muçulmanos, não é um sheik, não é um erudito, não se 
tem um artigo escrito por ele, não é reconhecido como uma pessoa que 
legisla ou um sábio, um erudito, nem isso, nada. 

Conheci Osama bin Laden através da CNN, ela que me apresentou e 
me apresentou também um grupo chamado Al-Qaeda. Ouvia-se falar de 
um grupo chamado Talibã, que lutava contra a Rússia, União Soviética, 
apoiado pelos Estados Unidos e de repente esse Talibã de amigo passa a ser 
inimigo do Ocidente, a querer matar todos os infiéis. Quem são os infiéis? 
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São todos os não-muçulmanos e depois passa para um outro estágio, e os 
infiéis passam a ser até os muçulmanos que não concordam com os ideais 
desse grupo Al-Qaeda. 

Esse Al-Qaeda parece Deus, ele está em todos os lugares, onipresente, 
onipotente, está presente em todos os lugares, faz tudo, e é capaz de fazer 
tudo, e isso perdura uma década. Dez anos, até o célebre discurso de 
Obama, presidente americano, Obama na mesquita, no Egito, no Cairo. 
Nesse momento ele vira uma página, ele encerra um ciclo de 10 anos e 
inicia um outro ciclo de 10 anos. O 1º ciclo quando ele, minha visão como 
sheik, como pessoa que participou de todo esse processo, desde o começo 
até hoje nós estamos passando por esse processo de mudança, e ai nós 
vemos que, assistimos uma mudança muito grande da desconstrução do 
indivíduo porque o mulçumano durante 10 anos era tido como qualquer 
atentado, qualquer coisa, se alguém chutou um cachorro pode ver se é 
mulçumano, olha-se a religião dele, se não é mulçumano ele tem um nome, 
uma identidade, não se fala da religião dele, não se fala da nacionalidade 
dele, mas normalmente ele  é psicopata, normalmente ele tem depressão, 
tem problema mental. Quando é mulçumano não, é terrorista mesmo, a 
religião e muitas vezes mesmo o nome não é citado, a não ser no meu caso, 
se fosse eu aí o nome seria muito citado, porque meu nome é Jihad e aí é 
tido como guerra santa aí já une-se a fome com a vontade de comer. 

Osama bin Laden e Talibã. Osama bin Laden o nome dele é citado antes 
do Talibã. Ele tem um destaque e isso vem para o Brasil. Isso vem para o 
Brasil porque nós acabamos catalisando isso, acabamos absorvendo isso, a 
sociedade absorveu isso. Porém Deus quis de alguma forma amenizar isso. 
Enquanto em outros países a islamofobia era muito grande, no Brasil deu 
uma amenizada. O que que deu uma amenizada? Uma novela chama O 
Clone. É impressionante. Nunca na minha vida eu pensaria ou passou pela 
minha cabeça de eu agradecer por uma novela, nunca. E eu fui o consultor 
da novela e eu olhava e quando aconteceu o 11 de setembro nós estávamos 
pleiteando para impedir a novela e quando aconteceu isso mudou a situação 
e “agora a novela tem que acontecer”.

 Como é que se enxerga esse painel, essa situação. O jornal nacional 
passava o que a CNN e outros meios de comunicação passavam, ela repetia: 
os muçulmanos terroristas, terroristas muçulmanos. Sempre ligado à religião, 
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sempre mulçumano terrorista, então é o indivíduo mulçumano terrorista. 
Ele é terrorista e viam na novela o mulçumano dançando. Então isso deu 
uma amenizada. Um pouquinho. Amenizou um pouquinho mas houve 
ataque a muçulmanos, houve ataques numa mesquita em São Bernardo do 
Campo, digo assim, isso não foi lógico uma onda crescente porém houve. 

Algumas pessoas entraram ali na mesquita, as mesquitas normalmente 
ficavam abertas 24 horas, porque a gente via que muitas pessoas durante a 
noite vinham e não queriam ser vistas e queriam entrar na mesquita, meditar, 
ficar sozinhas e tal. Porém, infelizmente, após um fato que aconteceu as 
pessoas, algumas pessoas entraram e tentaram colocar fogo na mesquita. 
Colocaram fogo nos alcorões, nos livros e pegou fogo nuns tapetes só que 
graças a Deus chegamos a tempo, as pessoas chegaram a tempo e o fogo 
não se alastrou graças a Deus. E não tem muita coisa, só tem tapete, não 
tem móveis, não tem muita coisa.

E aí começou entre as mulheres, os homens não andavam caracterizados, 
mas as mulheres se caracterizavam. Então elas apareciam com o lenço e 
as pessoas, mulheres e homens, chamavam essas mulheres uma hora de 
terrorista, de Osama bin Laden e de Jade, e elas não sabiam, elas começaram a 
ter crise de identidade: “eu fico contente ou eu fico chateada de me chamarem 
de Jade?”. Até aquele momento era bom ser Jade, Osama bin Laden e terrorista 
não. Inclusive minha esposa dirigindo um carro, com a minha filha no 
banco de trás, no carrinho, um caminhão passa, olha para a minha esposa 
de véu e diz para ela: sua terrorista. Joga o caminhão em cima dela e ela 
tem que sair, subiu a calçada, quase que houve uma tragédia. Graças a Deus 
que ela não estava correndo. 

Isso aconteceu comigo, mais próximo. Eu estava numa entrevista 
e chegou essa notícia e ai começamos a saber um monte de fatos que 
aconteceram em todo o Brasil. Porém até então é o mulçumano terrorista. 
É uma desconstrução do indivíduo mulçumano, a partir de 2011, depois 
do discurso de Obama no Cairo, ele fala que encerrou e que agora ele quer 
amizade dos muçulmanos e a gente está de braço aberto o tempo todo. 
Nunca quisemos guerra com ninguém, nunca, pelo contrário, as bombas 
que caem nos países islâmicos nos países árabes não são de fabricação 
local. Os aviões que atacam os tanques de guerra não são, o que eu imagino 
que quem fabrica armas precisa consumir, precisa de consumo de armas, 
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quem fabrica remédios para gripe precisa de uma epidemia de gripe e vai 
rezar nas suas orações para que haja essa epidemia de gripe e o problema 
que o Brasil acaba, os meios de comunicação, o povo brasileiro diferente 
do povo europeu.

O que percebemos é que a discriminação que existe no Brasil é por falta 
de conhecimento, é por falta de conhecimento e ela agride, ela discrimina 
por falta de conhecimento. Na Europa é por conhecimento, são questões 
ideológicas, são questões históricas, guerras do passado e assim por diante. 
No Brasil não percebemos isso, pode ser que estejamos errados, mas não 
percebemos isso, que a questão da discriminação contra os muçulmanos é 
uma questão de desconhecimento. Não sabiam quem era Alá. Alá é o Deus 
dos muçulmanos, é o capeta, e assim por diante. Maomé é pedófilo e eles 
adoram Maomé, são maometanos, e assim por diante. Quando falava que 
nós acreditamos em Jesus as pessoas zombavam, riam. Quando a gente dizia 
que os cristãos árabes quando se referem a Deus eles dizem Alá, os judeus 
árabes quando se referem a Deus eles dizem Alá. As pessoas não sabiam 
disso. Por quê? Porque elas são vítimas também dos meios de comunicação.

 
Falta conhecimento e o que acontece, depois de 2011 existe uma 

desconstrução do grupo mulçumano, não mais do indivíduo. Aqui é do 
grupo, tanto que aparece, lógico é necessário encerrar um ciclo com a 
matança, o assassinato, morre Osama bin Laden, e ai muito importante 
que os Estados Unidos capturam, matam Osama bin Laden, levam ele para 
um porta aviões e em respeito aos muçulmanos, em respeito à comunidade 
islâmica, a religião islâmica eles lavam o corpo do Osama bin Laden e fazem 
todo o ritual a forma como o Islã coordena e jogam no meio do mar. 

Eu fico imaginando, fico imaginando que se eu pesquei um grande peixe, 
o que que eu faço com ele? Eu tiro fotos. Inimigo número 1 dos Estados 
Unidos no Ocidente mataram e não tiraram uma foto dele, jogaram no 
meio do mar, isso em respeito à religião islâmica? Eu queria ver onde no 
Alcorão está escrito que é, quem rezou sobre ele, como é que e assim por 
diante. Bom, a questão é que aqui a gente compra as ideias do jeito que 
vem, a gente compra e encerra-se esse ciclo e começa um outro ciclo, e vem 
o Estado Islâmico, o ISIS. 
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Acaba o onipotente, o grupo onipotente, aquele grupo terrorista Talibã 
ele termina, ele encerra as suas atividades e começa um Estado Islâmico, 
e o Estado Islâmico passa a carregar o nome dos muçulmanos, ele que vai 
representar os muçulmanos. Percebam o nome. O nome Estado Islâmico. 
Estado Islâmico não é mais um grupo. Eu queria perguntar para qualquer 
um aqui dos meus irmãos que estão presentes, quem é o líder do Estado 
islâmico? Me dê um nome. Talibã todo mundo sabe: Osama bin Laden, 
certo? E o Estado Islâmico quem é o nome? Um nome.

Qual que é o nome mais conhecido dele? O nome conhecido Baghdadi. 
Abu Bakr al-Baghdadi. Perfeito. Agora se eu falasse Osama bin Laden todo 
mundo já ouviu falar, todo mundo conhece. Por quê? Porque o interesse 
aqui não é mais indivíduo, aqui é o grupo, então vamos agora desconstruir 
o grupo islâmico e isso aconteceu e isso foi usado pela mídia, imediatamente 
a cúpula muçulmana de todos os sábios muçulmanos condenou o Estado 
Islâmico e o Estado Islâmico não é mais tido como mulçumano, desde o início 
já decretaram que esse não é grupo mulçumano, a atitude não é mulçumana. 

As maiores vítimas desses grupos são muçulmanas, basta ver o tanto de 
refugiados que nós temos sírios, só sírios, fora agora o Iraque e assim por 
diante. Os muçulmanos são as vítimas duas vezes: pela discriminação do 
local onde recebe a notícia e onde há um impacto maior aqui no Brasil, digo 
no Brasil porque isso acontece em todos os lugares do mundo. O refugiado, 
ele é vítima do Estado Islâmico, do próprio que deveria proteger, que diz 
proteger e ele é vítima do outro lado também. Então ele foge do leão para 
cair na boca da leoa. Ele é discriminado lá, ele é expulso e ele chega no 
local e ele também é hostilizado e isso acontece aqui no Brasil bastante. 

Está acontecendo muito por causa dessa onda da mídia quando vem 
para cá e a falta de conhecimento do povo acaba tendo essas notícias como 
verdadeiras e ai tem um impacto aqui dentro de alguns templos religiosos e 
ai dizem: os muçulmanos estão matando cristão e eu participei de algumas 
audiências públicas e sessões na Câmara dos Deputados e eu era o único 
que estava tentando equilibrar porque todo mundo estava agredindo os 
muçulmanos. Ainda recebi o elogio: “o sheik é gente boa, mas a religião 
dele é ruim”. Eu sou não porque a minha religião tenha me influenciado, a 
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minha religião é ruim, é terrorista. Ela mata, ela ordena que mate os infiéis. 
Que mate os cristãos. 75% das mortes por decorrência de religião quem 
sofre são os cristãos, são as vítimas.  

Trouxeram esse dado, um deputado trouxe, um pastor deputado trouxe 
isso. Mentira. Uma grande mentira, isso não acontece. A maior parte das 
pessoas vítimas, vejam na Síria, vejam no Iraque, vejam na África que tem 
cristão, que existe conflitos religiosos tem, agora falar que os muçulmanos 
estão matando cristãos é querer promover uma guerra religiosa e isso está 
sendo perigoso, está sendo muito perigoso uma certa igreja depois do 11 
de setembro escreveu num grande jornal na capa: temos que expulsar os 
muçulmanos do Brasil. E eu fui conversar com o pastor, tinha amizade com 
ele e falei: pastor realmente é isso que vocês querem? É isso? E ele falou: 
não esquece sheik, esquece, esquece. 

Imagina um fiel de vocês que vem na frente da mesquita e jogue uma 
pedra na mesquita? É muito importante a gente ter, e isso, esses cuidados o 
governo não está fazendo devidamente o papel. Por quê? Porque vem uma 
lei nova agora, foi aprovada, a toque de caixa chamada: Lei Antiterrorismo. 
Por imposição externa, e não imposição interna. Não é o povo que pediu 
isso, mas imposição externa e coloca goela abaixo e tem que aceitar e agora 
todo o muçulmano, e eu falei isso numa audiência pública sobre essa lei, 
tem endereço e tem nome para os muçulmanos, o endereço instituições 
islâmicas, imediatamente aprovadas, antes das olimpíadas algumas pessoas 
são presas acusadas de promoverem, de pensarem em promover o terrorismo 
nas olimpíadas. Qual que é a suspeita delas: é que eles estavam pensando em 
fazer academia de artes marciais para poder fazer atos terroristas. Imagine, 
o cara vai entrar para fazer karatê com o intuito de fazer ato terrorista e ele 
faz isso um mês antes das olimpíadas. Quem fez artes marciais no mínimo 
passou a validade. Ele vai fazer um ato terrorista com artes. Imagine o cara 
aparecer no meio da praça, da praia de Copacabana e falar “iaaa”. 

Outra coisa, a eles estavam pesquisando um preço de um arame no 
Paraguai, no site, e isso vai e vende, e as pessoas compram isso, veem na 
internet. O problema quando fala não é só na televisão o problema é quando 
você é atacado dentro da internet. Usem, se puderem entrar em qualquer 
matéria que fala sobre o Islã e vejam os comentários, vejam os comentários. 
Só não somos bonitos porque o resto, e não somos gente, não somos gente. 
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Tem que mandar todos os muçulmanos embora e ai eu vejo quando eu vi 
essa vítima da violência agora, toda ensanguentada e tal, é isso que a religião 
manda, significa que tem algum disparate entre falar de religião e usar a 
religião, divulgar a religião independente da religião que seja e aplicá-la e 
utilizá-la e isso está acontecendo bastante.

Nós vivemos uma crise que é a mãe de todas as crises, que é a crise de 
valores. Então não vão ser leis que vão resolver, porque leis já temos o 
suficiente, mas sim os valores, a pessoa que vai aplicar essa lei nela, vai aplicar 
sobre ela e também sobre os demais quando ela tiver o poder, então eu vejo 
hoje quando eu falei sobre o governo não estar adequadamente fazendo o 
seu papel porque eu vejo que as leis não tão sendo aplicadas a não ser por 
alguns setores e algumas pessoas, dependendo de pessoas, como é o caso da 
Secretaria Especial de Direitos Humanos, vejo e acompanho o trabalho do 
nosso irmão o doutor Alexandre e também do Elianildo do Comitê Nacional 
de Respeito à Diversidade religiosa e que está aqui apresente, também vejo 
participação pessoal de quem faz as instituições trabalharem, então quer 
dizer, é o nosso irmão Samuel Luz, Doutora Damaris, todos aqui que vão 
fazendo só que nos valores deles, estão trabalhando em cima de valores. 

As leis existem, só que tem que ser ciente que se move pelos valores e outros 
deixam quietos essas leis. O que aconteceu com a Lei Antiterrorismo foi isso. 
Não precisava de leis, já tinha leis suficientes para acabar com qualquer tipo 
de crime e aplicar mas trouxeram na lei nova uma palavra simplesmente, 
toda essa Lei Antiterrorismo uma palavra que é por suspeita. Qualquer um 
de nós aqui, é que os mulçumanos foram bode expiatório, então por suspeita, 
aqueles 12 ou 13 suspeitos foram presos, por suspeita. Os mulçumanos foram 
bode expiatório mas tenho certeza que a lei não fala muçulmanos, mas foram 
os muçulmanos os primeiros e foram aplicados e agora todos nós, qualquer 
um de nós por suspeita pode ser preso e pode também e seu sigilo pode ser 
quebrado e um monte de coisas e você perder o seu celular e vão ver todas 
as conversas no Whatsapp e tantas outras coisas por suspeita. 

Então o que está faltando aqui, é o que eu vejo é a questão de valores, 
é necessário não criarmos novas leis, mas aplicarmos as leis. Eu não vejo 
problema os cristãos estarem no poder, eu não vejo problema os ateus 
estarem no poder, não vejo problema os muçulmanos estarem no poder, 
isso é uma questão de qualquer jeito, a pessoa que está lá ou ela crê ou 
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descrê em alguma coisa, vai ter isso. A questão é: o que valores vai assumir 
aquele cargo e aplicar a lei, nós precisamos, então como é que nós podemos 
ajudar? Se todos nós aplicarmos os valores principais de cada ser humano, o 
respeito ou outro você se colocar no lugar do outro. Todas ideologias falam 
isso, está faltando a aplicação disso e eu sugiro, já sugeri isso várias vezes 
e sugiro de novo, para os líderes religiosos, para os líderes comunitários, 
para qualquer um, que nós façamos um agenda  anual onde nós façamos 
durante 12 meses, cada mês escolhamos um valor comum a todos e fazemos 
isso durante 1 mês dentro das nossas associações, dentro dos nossos locais 
e muito hoje acontece, muitos líderes religiosos, líderes ateus, não ateus, 
muçulmanos, não muçulmanos não conhecem o outro, a gente precisa se 
conhecer mais e conhecer o que o outro pensa.

 O que acontece com os muçulmanos está acontecendo com as outras 
religiões. Uma minoria violenta que quer se utilizar da religião acaba tendo 
voz mais alta que as pessoas corretas e equilibradas e de fatos fieis, e porque 
a mídia está dando voz e tem alguns seguidores que são violentos. As pessoas 
boas não gostam de entrar em confronto, elas ficam quietas, elas ficam acuadas, 
elas não querem, porque elas entendem que se numa briga você tomar um tapa 
você já saiu perdendo. Elas querem adorar a Deus, elas querem melhorar, elas 
não querem piorar. E isso está acontecendo muito, meus irmãos, infelizmente 
nós vimos agora recentemente muitas pichações de mesquitas, mesquitas 
que foram pichadas, em Brasília a mesquita de Brasília ela foi vandalizada.  
Entraram dentro da mesquita, foi um vandalismo.

Alcorão: imagine o que você tem de mais sagrado ser jogado no chão, 
rasgado e tal. Tudo quebrado, para que isso? De onde vem isso? Esse ódio 
vem de onde? O Brasil tem esse histórico, se ele tem esse histórico vem 
de onde? Da ignorância ou do conhecimento? Nós temos um problema 
ideológico aqui enraizado secular? Não temos. Temos 500 anos de vida 
aqui. Então, eu que vejo como um muçulmano, nós podemos viver em 
paz e que isso foi provado no passado. Nós podemos fazer isso novamente, 
basta que as pessoas de bem, as pessoas se unam e temos que combater. 
Tem uma história e eu termino com essa história.

Um leão queria comer um boi e tinha três bois. Um vermelho, um branco 
e um preto, e o leão viu que os três se protegiam e ele chamou dois de 
lado e falou: vem cá, esse vermelhinho ali é fraquinho e tal e já está quase 
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morrendo, se vocês liberarem, fizerem vistas grossas eu vou poupar vocês, 
fiquem tranquilos. Eu dou minha palavra de rei da selva. Eu só vou comer 
ele e deixo vocês e eles falaram: bom, já que ele está com fome, vai atacar, 
então a gente libera esse, faz vista grossa e a gente se protege, e ele já deu a 
palavra dele que ele não vai nos matar.

Ele vai e o vermelho olha para os dois e morre. Passado um tempo o 
leão fica com fome novamente e ele vem para o branco e fala: olha, se você 
deixar eu te poupo, minha palavra, mas você falou que... Não, não, mas 
você é bonitinho eu vou te liberar, e ai ele foi lá e fez aquela vista grossa 
e comeu azul. Quando chegou novamente a fome, chegou no branco e ai 
o branco estava entregue, não fez menção nenhuma, reação nenhuma e 
o leão estranhou. Falou: você não vai fugir? Você não vai espernear? Ele 
falou: não, eu morri quando o vermelho morreu, quando aquele que eu dei 
as costas, o vermelho. Ali eu morri. 

E aqui é a mesma coisa, se nós permitirmos que em nosso país, o Brasil, 
pessoas intolerantes tomem as rédeas e façam leis e coloquem o que elas estão 
pensando, nós seremos as vítimas e hoje são os muçulmanos e religiões afro 
e assim por diante, até chegar a vez de cada um de nós e vai ser na hora de 
olhar para trás e falar: não tem mais ninguém para me defender. Por quê? 
Porque eu também não defendi lá atrás e é necessário que a nossa voz seja 
ouvida e nós sejamos unidos, independentes da religião. 

Eu discordo da sua religião, você discorda da minha, mas eu tenho que 
respeitá-la e você tem que me respeitar. Eu lhe defendo e você tem que me 
defender. Peço a Deus que guie a todos para que a gente possa viver em 
harmonia e em paz. Deus guie a todos. Que Deus nos abençoe. Salamaleico.

Inicialmente gostaria de agradecer a todos os presentes e dizer que 
essa reunião, nós nos reunirmos aqui, já é o início de demonstração do 
convívio pacifico e harmonioso e inter-religioso, mas nós também precisamos 
entender melhor o significado das palavras e das definições. Quando falamos 
de intolerância cada um tem um entendimento de tolerância, só que nós 
temos uma definição comum e geral sobre tolerância, se nós entendermos, 

Comentário do Sheikh Mohamed
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se todos nós tivermos o mesmo entendimento da tolerância então aqui nós 
conseguiremos aplicar essa tolerância na nossa vida. 

O que nós já conhecemos é tolerância religiosa e o que nós devemos 
conhecer e falar é sobre a tolerância humana, geral e cada um aplicar os 
seus valores, a sua tolerância, colocar na prática essa tolerância, mas nós 
precisamos falar sobre tolerância humana e quando nós nos unimos e falamos 
sobre a tolerância humana de fato aqui nós conseguiremos esquecer e apagar 
dos nossos corações aquela, o que significa você perdoar, você purificar 
seu coração e dessa forma você consegue se limpar da herança pejorativa, 
histórica que nós temos sobre os demais, sobre aquele que é diferente. 

A intolerância começa quando você aplica da herança do ódio cultural 
herdado contra o diferente, contra o outro e nós devemos falar onde é 
que isso se realiza essa tolerância com uma palavra para valores. Então se 
nós concordamos que os valores nos unem, nós devemos aplicar aquilo 
que nós acordamos, porém o outro lado da crença isso é diversificado, 
cada um tem a sua crença. Dentro do Alcorão Sagrado existe um versículo 
onde Deus diz: “Vocês têm a vossa religião e eu tenho a minha religião”. 
Deus estava mostrando que as pessoas são diversas e as suas crenças são 
diversas e devemos respeitar cada um com sua própria crença e ideologia. 
Você tem o direito de me mostrar a sua religião e eu tenho o direito de lhe 
mostrar a minha religião. Você tem o direito de escolher e eu tenho o direito 
de escolher ou não e cada um tem o direito de escolher ou não, porém 
ninguém pode obrigar ninguém a crer naquilo que ele crê e peço a Deus, 
desejo que nós possamos realizar essa tolerância entre nós, esse respeito 
entre nós aqui para que nós possamos irradiar isso para nossa sociedade 
e possamos viver em paz.
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A importância da educação no 
enfrentamento à intolerância 
religiosa

Flávia Pinto

Como coordenadora do CEPLIR- Cetro de Promoção da Liberdade 
Religiosa e Direitos Humanos da SEASDHRJ, que é um órgão que tem, talvez 
o único dentro do Brasil de enfretamento a intolerância religiosa dentro do 
Estado do Rio de Janeiro. O que temos feito lá, além de receber os casos de 
intolerância/crime e acompanhar através da equipe técnica que conta um 
advogado, assistente social e psicóloga, oferecemos as capacitações para os 
funcionários públicos, na intenção de trazer a consciência sobre o tema, 
porque diante de tudo que nós falamos aqui desde cedo, é importante que 
a gente tenha entendimento de que não é de conhecimento da sociedade 
brasileira a questão da liberdade religiosa. 

Só para se ter uma ideia, a pesquisa de Mapeamento de terreiros que nós 
fizemos pela PUC-Rio há cerca de 10 anos atrás, quando a pergunta era feita: 
“Você já foi vítima de Intolerância Religiosa?”, as pessoas diziam que não. 
Quando nós mudamos a forma de perguntar: “Você já foi discriminado pelo 
seu pertencimento religioso?” aí sim passaram a entender que eram. Fizemos 
uma abordagem um pouco sociológica, isso porque nós não podemos falar 
de intolerância religiosa quando não temos o entendimento que o Brasil 
não tem conhecimento da sua história. 

Por exemplo: por várias vezes aqui nesse plenário eu notei comparações 
com a questão do nazismo, do holocausto judeu. Realmente é um crime 
muito forte para humanidade, mas o Brasil foi o país que ocorreu o maior 
genocídio da Humanidade que foi 400 anos de exterminação da população 
escravizada, o holocausto judeu durou cerca de uma década e a gente está 
falando de 400 anos.

Nesse contexto, bebendo um pouco na fonte de Martin Luther King, um 
país que não enfrenta as suas desigualdades raciais, não está experimentando 
uma vivência democrática. Quais são as consequências disso? As pessoas, 
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na escola, não estudam sobre isso, porque a maioria da população 
brasileira estuda em colégio público, e o colégio público não transmite 
esse conhecimento. 

Para que não seja estéril a nossa iniciativa de anos lutando nessa 
empreitada, é preciso entender que esse problema é estrutural e está na 
educação, por isso que nós, ativistas do Movimento Negro, lutamos tanto 
pela lei 10.639/03, que é dizer para as pessoas que há uma História do Brasil 
que ela não conhece, é dizer por exemploque hoje, 1º de dezembro de 2016 
é uma data falsa, o mundo não tem 2016 anos. É dizer para as pessoas que 
o Brasil não tem 500 anos, que isso é uma mentira. O Brasil tem, segundo 
os laudos arqueológicos mais recentes, 11.000 anos, que é o tempo que a 
população indígena, povos originários ancestrais vivem desde então. 

É dizer para as pessoas também, que o primeiro ato dito cívico histórico 
do Brasil, foi um ato de intolerância religiosa, que pode até ter sido uma 
atração circense maravilhosa, ou seja, os padres fazendo aquela missa para 
os índios que nem a língua deles falavam. É dizer para o Brasil que a história 
dele é fruto de um estupro, estupro das indígenas que estavam aqui, estupro 
das mães negras africanas que eram trazidas já estupradas, já grávidas. 
Então essa história não está sendo contada. 

Eu jamais vou falar de desconstrução da intolerância religiosa, se eu não 
mexer na base estrutural, que é a história que está sendo oferecida, não é 
mesmo? A PEC 241 e PEC 55 contribuem para a piora desse quadro, já que 
reduz o investimento na educação também. 

Essa cidadania esquizofrênica brasileira, faz com que a gente não consiga 
avançar realmente na construção da liberdade religiosa, e aí essa provocação 
reflexiva que eu estou fazendo, é para nós, operadores dos Direitos Humanos 
(seja em qual área for: do direito, da sociologia, da ciência política, da 
teologia, da ciência da religião), dizer que a gente tem que contar essa 
história para as pessoas. 

Por exemplo: quando a gente fala de trabalho religioso, da assistência 
religiosa dentro do sistema penitenciário, hospitais etc. Sou mãe de santo 
de Umbanda, o meu terreiro é o único dentro do sistema do Rio de Janeiro, 
na Secretaria de administração penitenciária, para um universo de 29.000 
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presos. Já fazemos esse trabalho há algum tempo, então já sei como é, as 
pessoas falam assim: “não podem entrar”. Eu digo: podemos, a legislação 
brasileira nos permite, ela é extremamente vanguardista. 

Aprendi muito do que estou falando aqui com Doutor Hédio aqui 
presente, com a tese dele de doutorado e com a cartilha que ele fez pelo 
CEERT, pedi autorização ao Dr. Hédio, através de uma advogada parceira 
nossa, para reproduzi-la, nós da PUC-Rio com o departamento jurídico 
reproduzimos essa cartilha de distribuição gratuita, ela foi baixada por 
download inclusive por países vizinhos, porque as religiões afro se expandem 
no Paraguai, Uruguai e Chile, mesmo tendo leis diferentes eles beberam 
na nossa fonte, oriunda da sua tese de doutorado do Dr. Hédio, do qual 
agradeço mais uma vez pelo esforço em traduzir todo jargão e entendimento 
jurídico para nós que não somos advogados. 

O meu terreiro está promovendo curso de formação política para 
a juventude de favela. O objetivo inicial é atender 10 comunidades, 10 
juventudes, é um terreiro que está promovendo isso. Se nós vamos alcançar 
mais do que 100, bingo! Mas o objetivo é esse, onde nossos braços e mãos 
alcançam. Um grupo de jovens do meu terreiro que ajudaram a construir 
esse projeto, sem financiamento, é importante que se diga isso, falaram: “Não 
mãe, não precisa colocar isso aqui não. Eu disse: vocês estão equivocados, 
as pessoas não sabem disso”. 

Aí gravei o primeiro tópico de aula, porque alguns dos meus filhos 
não me acompanham em palestras, as pessoas se chocam. Então, repito, 
quando forem falar de intolerância religiosa, vamos falar um pouquinho 
da história do Brasil, vamos mais além para entender quem realmente foi 
Martin Luther King que disse uma coisa muito importante: “Se você não 
combate à desigualdade você não constrói democracia”. Outra coisa que 
aprendi lendo a biografia dele: “Não se canse de ser repetitivo se você quiser 
transformar a sociedade”. Eu tentava evitar minhas repetições nas palestras 
e Martin Luther King me ensinou que eu devo ser repetitiva, então agora 
eu sou a mulher da repetição, eu falo 10 vezes a mesma coisa, porque foi 
assim que ele realmente se tornou esse grande líder, esse grande baluarte.
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Secularismo, Neutralidade e 
Tolerância: Uma abordagem 
conceitual

Rodrigo Vitorino Souza Alves

Cumprimento e agradeço à professora Flávia Piovesan e toda a equipe 
pelo honroso convite, ao mesmo tempo que os parabenizo pela organização 
desse importante evento. Cumprimento ainda meus ilustres colegas à mesa 
e todos os presentes.

Desde o início desse seminário, têm sido colocadas algumas questões 
conceituais e vejo que isso é muito importante para nortear o debate em 
torno da laicidade, da intolerância e de temas afins. A minha proposta é 
tratarmos um pouco do debate conceitual existente em torno de três termos: 
o secularismo, a neutralidade e a tolerância. O objetivo é afastar confusões 
e desvios no debate, decorrentes do uso dos termos de modo impreciso 
ou com sentidos diferentes. Além disso, essa exposição contribuirá para 
futuras análises, incluindo-se aquelas de caráter comparativo.

O secular e suas variantes
Sem mais delongas, começo a discussão acerca do primeiro termo: o 

secularismo. Como muito bem colocado pelo professor Celso Lafer em 
sua exposição inicial, há diferentes aplicações para o termo “secular”, e 
acrescento que existem três variantes básicas: a secularidade, a secularização 
e o secularismo. A secularidade diz respeito a uma característica ou a um 
estado de coisas, seja da sociedade, seja do próprio Estado ou de alguma 
organização. Secularização é um termo utilizado sobretudo em referência a 
um processo por meio do qual algo se torna secular. Há um sociólogo alemão, 
Hans Joas, que reconhece pelo menos nove aplicações do termo, desde o 
Direito Canônico até a Sociologia e o Direito (por exemplo, secularização 
pode se referir ao processo de transformação de um bem religioso em não 
religioso, seja por força de expropriação ou outra ação). Finalmente, o 
secularismo refere-se a uma ideologia ou doutrina que promove ou defende 
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a secularização. E tudo isso (os três termos) pode ser discutido em ao 
menos dois contextos, seja no campo sociocultural ou no campo político-
institucional. Portanto, podemos falar da secularização da sociedade, avaliar 
o caráter secular ou religioso de um grupo, etc., mas podemos falar também 
do problema político-institucional. Esse é o tema que temos debatido aqui, 
razão pela qual darei seguimento à discussão com ênfase no problema do 
secularismo político-institucional apenas.

Há vários tipos de secularismo, ou ainda, há várias doutrinas que 
propõem algum tipo de secularidade. Podemos pensar inicialmente o 
secularismo como uma doutrina humanista (em alguns casos antirreligiosa), 
o secularismo confessional (a exemplo do positivismo científico que cultua 
a razão) e ainda, o secularismo político-institucional. Em relação a este, são 
possíveis diferentes utilizações. Há diversos autores que trabalham esse tema 
a partir dos modelos de Estado existentes ou com a finalidade de oferecer 
uma proposta de como o Estado deve se organizar.

Como dito, numerosos autores discutem o tema, mas em função do 
tempo não poderei me deter aqui em suas particularidades. Farei apenas 
uma breve exposição que sistematiza as propostas.

O primeiro tipo de secularismo é aquele de exclusão unilateral, o qual 
propõe que o Estado deve ser separado da religião, ou melhor, que a religião 
deve ser afastada do Estado ao mesmo tempo que admite a intervenção 
estatal na esfera religiosa (daí o caráter unilateral). Como exemplo, pode-se 
mencionar os modelos estatais de controle secular encontrados na China e 
em Cuba, sendo que, no caso cubano, essa característica ficou muito evidente 
a partir dos relatórios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos nas 
décadas de 70 e 80 (que constataram a violação de direitos humanos ao se 
exigir a observância do materialismo científico como ideologia oficial). Nessa 
espécie de secularismo, ou inexiste autonomia religiosa ou esta é mitigada de 
maneira relevante; e mais, se o Estado pode interferir nos assuntos internos 
de uma comunidade religiosa, a religião não pode participar de questões 
de natureza pública, da esfera pública em geral.

A segunda espécie é o secularismo de exclusão mútua. Neste tipo, 
Estado e religião devem ser separados, com vedações a intervenções entre 
as duas esferas. Um modelo que exemplifica esse tipo é o americano, que, 
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como mencionado pelo professor Celso Lafer, serviu, em alguma medida, 
de inspiração à nossa primeira Constituição Republicana. Reforço que, 
no tocante ao modelo americano, refiro-me aqui especialmente a alguns 
casos da Suprema Corte dos Estados Unidos que reconhecem a exigência 
normativo-constitucional de uma separação estrita entre religião e Estado, 
a ideia de “muro de separação” (especialmente a posição do ministro Hugo 
Black em Everson v. Board of Education, ao afirmar que o muro deve ser 
mantido alto e impregnável).

A terceira espécie é o secularismo de assimilação, encontrado na França 
e também em alguns outros países nos quais se busca não apenas separar 
as instituições, Estado e religião, mas também imprimir na sociedade uma 
identidade cívica ou cultural; no caso da França, uma identidade republicana. 
Temos aqui um caso emblemático: o lema da Revolução Francesa (Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade) colocado nos umbrais da porta da igreja Saint-
Pancrace d’Aups, apontando para a possibilidade de intervenção do Estado 
em matérias religiosas. Enfim, o secularismo de assimilação busca construir 
e promover uma identidade sociocultural comum, e por isso suprime-se a 
expressão da diversidade cultural, nela incluída a pluralidade religiosa (e. 
g. caso do véu e o burkini na França).

Relativamente ao secularismo multicultural, que tem como paradigma o 
caso indiano, há o reconhecimento de um alto grau de autonomia para os 
grupos religiosos além da separação entre Estado e religião, de forma que 
admite até mesmo a imposição, em modo cogente, de normas elaboradas 
pela coletividade religiosa aos seus integrantes (sobretudo em matéria de 
direito de família e sucessão), e ainda, a existência de tribunais próprios 
dirigidos pela confissão religiosa. O secularismo multicultural é aquele 
que reconhece a possibilidade da coexistência dos grupos religiosos com 
alto grau de autonomia, inclusive autonomia jurídico-política (em maior 
ou menor medida).

O quinto e último tipo é o secularismo de inclusão. Esse construto é 
inspirado nos debates que atualmente ocorrem na Inglaterra, acerca da 
posição ocupada pela Igreja Anglicana. E aqui tomamos como referência uma 
das perspectivas, a qual, no lugar de defender a exclusão ou a manutenção 
do establishment, advoga a inclusão de outros grupos religiosos. Mas, por 
que tratar esse caso como secularismo? A Inglaterra possui uma igreja 
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estatal, e a ideia é que, mesmo nesse caso, pode-se reconhecer algum grau 
de secularidade. Pode-se reconhecer esse Estado como um Estado secular 
porque, embora existam conexões entre Estado e religião, há também o 
entendimento de que são duas esferas e instituições diferentes, que deve haver 
entre eles autonomia, e que o establishment deve ser mitigado, características 
estas resultantes dos processos de modernização e secularização enfrentados 
pela Europa nos últimos séculos. E por que “de inclusão”? Porque, na verdade, 
o secularismo aqui não exigiria uma completa e estrita separação entre 
Estado e religião, mas sim a inclusão de outros grupos religiosos na mesma 
posição. Por isso se fala de multi-establishment, um estabelecimento plural 
que, essencialmente, reconhece ou protege as religiões e seus interesses.

Essas cinco formas de secularismo reúnem características que podem ser 
encontradas, em maior ou menor medida, em diferentes experiências por 
todo o mundo. Esse quadro permite a realização de estudos comparativos 
entre as doutrinas secularistas e também entre os diferentes modelos 
concretamente adotados.

Como conclusão dessa primeira parte, podemos refletir sobre o contexto 
brasileiro. Ao examinarmos a Constituição Federal (e é claro que isso não 
é suficiente para identificarmos o nosso regime de relação entre Estado e 
religião), encontramos duas espécies normativas que nos apontam para a 
estrutura posta pelo constituinte: as normas relativas à liberdade religiosa 
e as normas de estruturação. Para a compreensão do regime brasileiro, é 
fundamental que nós analisemos as normas de estruturação, de um lado, 
e as normas definidoras de diretos fundamentais, e outro. E mais, aqui 
eu proponho que as normas de estruturação devem ser entendidas como 
corolários das normas definidoras de direitos fundamentais, ou ainda, que 
aquelas decorram das normas relativas à liberdade de crença, religião e 
demais direitos fundamentais.

A partir da Constituição, podemos concluir que nosso modelo é complexo, 
uma vez que encontramos a separação entre Estado e religião no artigo 19, 
mas o mesmo artigo prevê a cooperação entre o Estado e as comunidades 
religiosas para o interesse público. E ainda, a mesma Constituição, que 
reconhece a separação e assegura a liberdade religiosa, prevê, por exemplo, 
a imunidade tributária dos templos de qualquer culto, que favorece o 
desenvolvimento religioso.
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Trata-se, portanto, de um modelo secular, porque há a diferenciação 
institucional entre as duas esferas, mas é também liberal, porque reconhece as 
liberdades fundamentais, e cooperativo, uma vez que admite a possibilidade 
de colaboração entre Estado e religião para a promoção do interesse público. 
E acrescento que, à luz do texto constitucional, desde seu preâmbulo até 
as normas que definem a ordem social, encontramos apoio suficiente para 
a ideia de que o espaço público não é necessariamente um espaço neutro, 
mas sim um espaço dialógico, em que deve haver a possibilidade de diálogo 
em busca da convivência pacífica e respeito mútuo entre as diferentes 
mundividências, sejam elas religiosas ou não.

O problema da neutralidade
O segundo termo é a neutralidade, que abordaremos a partir de algumas 

indagações, a saber: é possível ser neutro? De que tipo de neutralidade 
nós falamos quando dizemos que o Estado deve que ser neutro? Trata-se 
de neutralidade axiológica? O Estado que está desprovido de valores ou a 
neutralidade é apenas confessional, pela qual o Estado não pode assumir 
uma religião como sua? A sociedade deve ser neutra também? Esfera pública 
neutra é o mesmo que espaço público neutro? Certamente, em função do 
limite temporal, não conseguirei discutir aqui cada uma dessas indagações 
como seria devido, mas tentarei fazer, pelo menos, algumas contribuições 
para o debate.

Há diferentes acepções de neutralidade. Quando dizemos que o Estado 
brasileiro é neutro em relação às religiões e crenças, isso pode significar, 
por exemplo, que ao Estado é vedado realizar qualquer tipo de atuação 
relativamente às confissões religiosas, como a concessão de subsídios. Trata-
se da primeira espécie de neutralidade: a “não-ação”.

Na segunda espécie, que designaremos como igualdade formal ou 
imparcialidade, não se admite que o elemento religioso seja relevante no 
processo legislativo, na formulação de políticas públicas ou na execução de 
quaisquer atos de natureza pública (ex.: considerar a crença religiosa para 
tratar alguém de modo diferenciado em exames ou concursos públicos).

Em terceiro lugar, a neutralidade como monitoramento, pela qual 
se entende o Estado como uma agência de regulação do mundo plural, 
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religiosamente plural, de modo que a atuar como mediador das relações 
entre os grupos religiosos. Embora exista a vedação de interferência estatal 
em questões doutrinárias, no funcionamento das comunidades e na vida 
religiosa das pessoas, o Estado tem papel ativo na regulação de tempo, 
lugar e modo das práticas religiosas, para coibir abusos e promover a paz.

A quarta acepção é a neutralidade como a exigência de tratamento 
com igualdade substancial. Nesta, há possibilidade de acomodação, ou 
ainda, embora permaneça separado das religiões, o Estado pode agir para 
acomodar as diferenças concretas existentes entre as religiões. Se entendemos 
que ser neutro é lidar com a diversidade a partir do reconhecimento de 
igualdade substancial, isso significa que é necessário levar em consideração 
as especificidades de cada crença religiosa em qualquer matéria, a exemplo 
de políticas públicas (ex. educação que leve em consideração o universo 
moral e religioso do aluno), certames públicos (ex. provas aos sábados, uso 
de véu religioso durante a prova), serviços de saúde (ex. modo de tratamento 
e contato com o paciente, transfusão de sangue) e deveres de cidadania 
(ex. serviço militar, atuação nas eleições, participação em tribunal de júri).

Finalmente, e dando um passo mais adiante em relação ao anterior, ao 
se entender a neutralidade como a promoção de igualdade substancial, 
embora permaneça separado das religiões, ao Estado compete promover a 
igualdade em matéria religiosa por meio de políticas de afirmação. Fala-se 
de ações afirmativas nesse contexto quando há um grupo minoritário que, 
por exemplo, não tem espaço nos meios de comunicação para propagar sua 
fé ou não realiza suas celebrações por falta de recursos, cabendo ao Estado 
suprir esse vácuo ou diferença, para promover maior igualdade entre os 
grupos (“tratar desigualmente os desiguais”).

Existem, portanto, diferentes possibilidades de se entender a neutralidade 
e de se classificar os Estados. Em relação ao nosso contexto, é certo que há 
vedação ao favorecimento ou à preferência relativamente a qualquer grupo 
religioso (diferente do que ocorre, por exemplo, na Argentina), e também 
que o Estado não pode se guiar por fins ou objetivos religiosos. Essas são 
exigências mínimas da neutralidade confessional que caracteriza o Estado 
Brasileiro, encontradas em nosso texto constitucional (artigo 19). 
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No entanto, a mesma Constituição que estabelece essas vedações, como 
visto, admite a possibilidade de cooperação para o interesse público, admite 
que escolas confessionais recebam subsídio estatal, que os templos sejam 
imunes de tributos, que nas escolas públicas exista conteúdo associado à 
religião (tema que está em discussão no Supremo Tribunal Federal), entre 
outros. De outra perspectiva, a Constituição também assegura o direito à 
objeção de consciência no âmbito da liberdade religiosa, assim como veda 
qualquer discriminação violadora de direitos fundamentais. Tem-se ainda, 
a partir de uma interpretação histórica, o posicionamento da Assembleia 
Nacional Constituinte, que não apenas manteve o crucifixo na parede do 
Congresso Nacional, mas  acrescentou um livro religioso (a Bíblia) na mesa 
de trabalhos e declarou que a Constituição estava a ser promulgada “sob a 
proteção de Deus” (vide o Preâmbulo da Constituição). Ainda que o uso 
de expressões e símbolos religiosos no espaço público institucional seja um 
tema controverso, tal utilização é uma característica fática do atual cenário 
político brasileiro, e, tendo em vista os casos apreciados pelo Conselho 
Nacional de Justiça, o crucifixo foi considerado parte da cultura nacional 
e, portanto, admissíveis naquele espaço.

Prescindindo aqui da discussão crítica sobre esses temas, fato é que 
tais elementos, associados às cláusulas constitucionais anteriormente 
mencionadas, apontam para a não classificação do regime brasileiro nos 
três primeiros tipos de neutralidade (pois o Estado tem participação ativa 
no mundo religiosamente plural). No entanto, o Brasil afasta-se também do 
quinto tipo, pois não se admite que apoio estatal seja concedido a grupos 
religiosos para execução de fins puramente religiosos (ainda que se trate 
de grupos minoritários e vulneráveis). Por essa razão, a neutralidade do 
Estado brasileiro se aproxima da neutralidade como acomodação.

As acepções da tolerância

Para encerrar essa exposição, falemos brevemente sobre a tolerância. 
Esta pode ser classificada em, pelo menos, quatro tipos: tolerância como 
permissão, coexistência, respeito e estima. Todas estas são aplicáveis tanto 
ao Estado quanto às relações privadas.

Tolerância como permissão é aquela caracterizada pela existência de um 
determinado agente que tem o poder de impor qualquer tipo de limitação 
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aos outros, mas se abstém de fazê-lo. Especificamente em relação à tolerância 
religiosa, o agente (seja o Estado ou o grupo majoritário) permite, por sua 
boa vontade, que as demais religiões sejam praticadas, deixando de reprimi-
las ou de as perseguir. Essa espécie de tolerância caracterizou, por exemplo, 
o Brasil no período monárquico e caracteriza outros Estados que mantêm 
uma religião oficial de modo forte, isto é, Estados confessionais que exigem 
a observância de uma fé religiosa oficial, mas que, por diferentes razões, 
permitem a prática de outras religiões (por vezes com alguma limitação).

Segundo, a abordagem da tolerância como coexistência. Trata-se de uma 
forma de lidar com a diferença a partir de uma racionalidade instrumental. 
É uma estratégia de sobrevivência: vou tolerar a sua diferença porque eu 
também quero ser tolerado. Portanto, não se tem aqui a tolerância em 
função de algo essencial ou valorativo; busca-se, de maneira estratégica, 
assegurar a coexistência.

A terceira abordagem é a tolerância como respeito, isto é, o respeito 
pela dignidade da pessoa e o reconhecimento de igualdade de direitos. 
Respeito não porque me vejo em condição de superioridade para exercer 
benevolência, ou porque tenho interesses e razões estratégicas para tanto, 
ou porque concordo com a opinião ou crença do outro. Respeito porque 
valorizo o outro como um ser humano dotado de dignidade, que merece 
ser tratado com igualdade e ter a sua liberdade garantida, o que o faz capaz 
de tomar decisões com autonomia e ser responsável por elas, inclusive em 
matéria religiosa.

Finalmente, temos a tolerância como estima. Neste sentido, exige-se não 
apenas o respeito pela dignidade do outro, mas a admiração pela diferença. 
Ao se falar, por exemplo, na “aceitação do outro”, é preciso que se esclareça 
que tipo de aceitação é desejada, pois tenho observado que há dois usos, 
pelo menos: aceitação do outro ou aceitação das convicções do outro. Este 
último sentido está relacionado à ideia de estima, que avalia a discordância 
e a existência de opiniões ou convicções firmes e, portanto, conflitantes com 
aquelas portadas pelas demais pessoas, como algo negativo.

A última acepção talvez se alinhe com a perspectiva apresentada pelo 
Doutor Hédio, neste seminário. Eu, particularmente, sou partidário de uma 
definição mais limitada de tolerância no contexto do Estado Democrático 
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de Direito ideal, para que este exija tão somente o respeito entre as pessoas 
e grupos. Parece-me que a exigência de estima pelo diferente é excessiva, e 
possivelmente violadora da liberdade de consciência e de manifestação de 
opiniões. Não que seja indesejada a admiração pela diferença, pela diversidade. 
A questão é que trazer isso para o mundo jurídico e impor a necessidade 
de admiração ou de estima pela diferença pode significar muitas coisas, e 
isso vale para todos os lados (não apenas para a “minha” diferença) – o que 
seria impraticável numa democracia tão plural quanto a nossa. Não se pode 
exigir de alguém que admire ideias liberais, conservadoras, progressistas, 
tradicionais, modernas, seculares, religiosas, revolucionárias, corporativistas, 
comunais, individualistas, etc. e ainda, monoteístas, politeístas, panteístas, 
ateístas, etc. ao mesmo tempo.

E ressalto: falo aqui da tolerância ao nível das relações privadas, entre pessoas 
e entre grupos. No campo político-institucional, ao Estado democrático, de 
direito, secular e liberal cabe garantir a liberdade, promover o respeito entre 
as pessoas e grupos, assim como coibir as ações violentas e discriminatórias, 
inclusive aquelas motivadas por intolerâncias. Não há que se falar, portanto, 
em tolerância desse Estado em relação às religiões, seja para permiti-las por 
benevolência ou para promover a admiração pelas diferenças.

Passemos à discussão de alguns exemplos. Há uma convenção que está 
atualmente em discussão no âmbito da Organização dos Estados Americanos, 
a Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação e 
intolerância, de 2013. O documento foi assinado por quatro Estados, mas 
não foi ratificado por qualquer deles até o momento. Um dos pontos mais 
debatidos é a definição de intolerância por ela adotada: “Intolerância é uma 
ação ou conjunto de ações ou expressões que denotam desrespeito, rejeição ou 
desgosto pela dignidade, características, convicções, ou opiniões de pessoas por 
serem diferentes ou contrárias. Ela pode manifestar-se como marginalização 
ou exclusão de grupos em condições de vulnerabilidade da participação 
em qualquer esfera de vida pública ou privada, ou violência contra elas”. A 
definição está no artigo I.5. Caso a definição se limitasse a proibir as ações que 
afrontam a “dignidade” e as “características” de pessoas, estaria plenamente 
adequada ao tipo três de tolerância (respeito). No entanto, ao exigir que a 
“rejeição” e o “desgosto” por “convicções” e “opiniões” sejam considerados 
atos de intolerância, e portanto, ilicitudes à luz dos demais dispositivos da 
Convenção, está se aproximada do tipo quatro de tolerância (estima). Como 
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dito, parece-me não apenas excessiva, mas também impraticável essa exigência. 
Para além de se proteger pessoas, busca-se proteger ideias. Todavia, ideias não 
têm direitos, somente seres humanos são titulares de direitos humanos. Por 
isso, no Estado democrático, de direito, secular e liberal, admite-se o desgosto, 
a rejeição e até mesmo algum grau de desrespeito relativamente às ideias de 
uma pessoa, mas, por outro lado, exige-se o respeito por sua liberdade de ter 
opiniões e crenças. Do contrário, qualquer expressão de discordância estaria 
sujeita a ser tratada como ato ilícito.

Em outros documentos internacionais podem ser encontradas proteções 
mais adequadas, as quais se aproximam do terceiro tipo de tolerância 
(respeito). Por exemplo, no âmbito da Organização das Nações Unidas, o 
artigo 2 da Declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância 
e discriminação fundadas na religião ou nas convicções de 1981 assegura 
que “1. Ninguém será objeto de discriminação por motivos de religião ou 
convicções por parte de nenhum estado, instituição, grupo de pessoas ou 
particulares. 2. Aos efeitos da presente declaração, entende-se por ‘intolerância 
e discriminação baseadas na religião ou nas convicções’ toda distinção, 
exclusão, restrição ou preferência fundada na religião ou nas convicções e 
cujo fim ou efeito seja a abolição ou o fim do reconhecimento, o gozo e o 
exercício em igualdade de direitos humanos e liberdades fundamentais”. No 
artigo 20 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, encontra-se 
a seguinte redação: “1. Será proibida por lei qualquer propaganda em favor 
da guerra. 2. Será proibida por lei qualquer apologia do ódio nacional, racial 
ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade ou à 
violência”. Nos dois casos, a proteção é dirigida às pessoas, para que sejam 
respeitadas, e não às suas ideias.

Outros aspectos poderiam ser ainda discutidos, mas, em função do tempo, 
vou apenas reuni-los numa proposta de uma definição de tolerância como 
respeito: tolerância é um comportamento intencional do agente por meio 
do qual deixa de exercer interferência em um objeto (comportamentos 
ou ações de pessoas) sobre o qual faz um julgamento negativo, pelo fato 
de reconhecer a condição de dignidade e de igualdade político-moral que 
caracteriza todas as pessoas, dentro de certos limites. A tolerância religiosa 
envolverá um objeto religioso e/ou um julgamento religioso.



Estado Laico, Intolerância e Diversidade Religiosa no Brasil

138

Considerações finais

Para encerrar, alguns comentários finais. Foram três os conceitos 
discutidos ao longo da presente exposição, e vejo que se torna cada vez 
mais necessária uma reflexão aprofundada sobre o assunto. Além disso, em 
termos práticos, é preciso que avancemos no respeito mútuo. Para tanto, 
gostaria de deixar uma recomendação para a promoção da tolerância; não 
uma recomendação pessoal, mas da ONU (é também minha, de certa forma, 
porque fui um dos responsáveis pela revisão e discussão do documento em 
Genebra, antes de sua aprovação pelo Conselho de Direitos Humanos).

Trata-se das Recomendações sobre a garantia dos direitos das minorias 
religiosas (A/HRC/25/66). Certamente, este é um instrumento muito útil para a 
elaboração de políticas públicas em relação às minorias religiosas, o qual aponta 
para uma série de medidas a serem adotadas pelos Estados para o combate à 
violência, à discriminação e à incitação ao ódio por motivos religiosos.

Observação: referências bibliográficas e notas de rodapé constarão do 
texto contendo a versão expandida da presente exposição.



Pesquisas, reflexões e debates

139

Liberdade religiosa de fato e 
de direito.

Em Pernambuco, durante o Governo de Agamenon Magalhães, na década 
de 30, os Templos Religiosos de Matrizes Africanas, chamados à época de 
“Catimbós”, “Xangôs”, “Macumba”, “Baixa Magia”, etc., foram fortemente 
perseguidos pela polícia civil, por meio da DOPS, Delegacia de Ordem 
Política e Social. Repressões que eram constantemente noticiadas pelo jornal 
Folha da Manhã e pela Rádio Clube de Pernambuco (CAMPOS, 2009). 

A Constituição Federal em vigor naqueles anos era a de 1937, que permitia 
a liberdade de expressão a todos os brasileiros, porém coibia as práticas 
viciosas que corrompem e degradam as pessoas. Justificando, desta forma, 
o dever das autoridades em combater tais práticas, com vistas a defender 
o Estado e a Sociedade (Idem:308). 

O Código Penal vigente era o estabelecido pelo Decreto de 11 de outubro 
de 1890, que criou mecanismos reguladores de combate a feitiços, por meio 
dos artigos 156, 157 e 158 que se referem respectivamente: à prática ilegal 
da Medicina; ao estabelecimento da prática do Espiritismo como crime, 
bem como à prática da Magia, da Cartomancia, do uso de talismãs e a 
subjugação a credulidade pública; e a proibição da prática do curandeirismo. 

Em 1937, a Constituição Federal em seu artigo 122, parágrafo 4º, rezava 
que “Todos os indivíduos de diferentes confissões religiosas podem exercer 
pública e livremente o seu culto (...) observadas as disposições do direito 
comum, as exigências da ordem pública e dos bons costumes”. Já o artigo 141, 
em seu parágrafo 7º, instituía que “é inviolável a liberdade de consciência e 
de crença, e assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, salvo os que 
contrariem a ordem pública ou os bons costumes (...)”. E parágrafo 8º do 
mesmo artigo concluía que “Por motivo de convicção religiosa, filosófica 
ou política, ninguém será privado de nenhum dos seus direitos, salvo se o 
invocar para se eximir de obrigação, encargos ou serviços impostos pela 
lei aos brasileiros em geral (...)” (Idem:309). 

Lucia Helena Salgueiro
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Fazendo distinção entre o “alto” espiritismo e o “baixo” espiritismo, com 
base em uma visão etnocêntrica, os Templos Espíritas Kardecistas, também 
chamados de Espiritismo Científico, tinham permissão para realizar suas 
atividades, obtendo tratamento diferenciado dos Terreiros de Candomblé e 
Umbanda. Desta forma, as Religiões de Matrizes africanas foram perseguidas, 
seus templos e objetos de culto violados, queimados ou confiscados, e seus 
adeptos presos e achincalhados pela imprensa local.

Poucos anos depois, no início da década de 40, os objetos apreendidos 
durante o combate policial a esses templos foram enviados a museus de 
Pernambuco e São Paulo (Idem:323). O que eram objetos de crime, passaram 
a ser peças de estudo e exposição. 

Após a Segunda Grande Guerra Mundial, em 1948, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) instituiu a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, que estabelece em seu artigo 18 que:

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

Observa-se, então, que após o terrível massacre ao povo judeu no 
Holocausto, a ONU se preocupou em estabelecer uma declaração universal 
que garantisse a todos os seres humanos a liberdade de pensamento, 
consciência e religião, defendendo inclusive seu culto. O fato é que nenhuma 
organização se preocupou em estabelecer normativa semelhante após o maior 
genocídio da história mundial, que foi o extermínio dos povos indígenas, 
em especial nas Américas. Bem como, não houve preocupação com os 
povos africanos que foram escravizados, torturados, humilhados e mortos 
por quase 400 anos no Brasil. 

Essa diferença no tratamento e na importância dada às pessoas a partir 
do local de onde elas vêm, se deve ao fato da exaltação da Europa como o 
continente padrão a ser seguido. Até os dias atuais o eurocentrismo influencia 
a educação, os meios de comunicação e o cotidiano das pessoas no mundo 
inteiro. No Brasil não seria diferente. As crianças aprendem na escola sobre 
a história e a cultura dos países europeus. Aprendem inclusive sobre suas 
mitologias, como a Grega, a Romana e a Nórdica. Do contrário, a história, a 
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cultura e a religiosidade indígenas e africanas não são ensinadas nas escolas. 
Apesar da existência das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que alteram a Lei 
de Diretrizes de Base da Educação obrigando as instituições de ensino a 
lecionar sobre a cultura e a história africana, afro-brasileira e indígena. E 
o pior, ocorre um verdadeiro desserviço quando as crianças aprendem que 
os Deuses Africanos são demônios. 

“A educação é a arma mais poderosa que podemos utilizar para mudar 
o mundo”, já dizia Nelson Mandela. Tudo aquilo que não se conhece, se 
teme, se tem preconceito, se discrimina. Portanto, a falta de conhecimento 
acerca dos Orixás, por exemplo, faz com que as pessoas, desde a mais tenra 
idade, discriminem as Religiões de Matrizes Africanas. Além disso, as 
representações coletivas baseadas no racismo, que é estruturante na nossa 
sociedade, corroboram diariamente com esse estereótipo de inferioridade, 
ruindade e demonização. O negro geralmente é associado a coisas ruins. Os 
personagens negros nos livros, novelas e filmes ocupam papéis subalternos 
quando comparados aos personagens brancos (ANDRADE, 2001). Na grande 
maioria são chamados por apelidos, não tendo se quer seus nomes divulgados. 

Também é de Nelson Mandela a frase que diz: “Ninguém nasce odiando 
outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. 
Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, 
elas podem ser ensinadas a amar”. Portanto, é a partir da aprendizagem 
no ambiente familiar, escolar ou social racista que as pessoas aprendem a 
demonizar os cultos de Matrizes Africanas. Quando se quer existe o demônio 
no Candomblé. Sendo o demônio a personificação do mal no Cristianismo, 
não se relacionando com as Divindades do Panteão Africano. 

Apesar da Constituição Federal de 1988 recepcionar grande parte do 
texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituindo no seu 
artigo 5º, inciso VI que “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”, ainda se observa que 
as Religiões de Matrizes Africanas sofrem muita discriminação, na esteira 
da intolerância religiosa. No serviço de denúncia da Secretaria de Direitos 
Humanos Nacional, o Disque 100, os templos religiosos e os adeptos das 
Religiões de Matrizes Africanas constam como os mais violentados. 
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Intolerância religiosa é crime de maior potencial ofensivo previsto na Lei nº 
7.716, de 05 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes do preconceito 
de raça ou de cor. Alguns artigos possuem nova redação dada pela Lei nº 
9.459, de 15 de maio de 1997. A Lei 7.716/1989, também chamada de Lei 
Caó, reza no seu artigo 1º que “Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes 
resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 
procedência nacional”. As penas são superiores a dois anos, cabendo a lavratura 
do flagrante delito e não apenas a assinatura de um termo circunstanciado de 
ocorrência (TCO), conforme disposto na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 
1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras 
providências. A penalidade pode alcançar de 3 a 5 anos de reclusão e multa. 
Por isso é considerado um crime de maior potencial ofensivo. 

Atingindo prioritariamente as Religiões de Matrizes Africanas, pode-se 
relacionar a intolerância religiosa com os valores racistas, estruturantes da nossa 
sociedade. De forma que, pelo desconhecimento e pelo preconceito, a cultura 
africana e afro-brasileira é considerada primitiva, atrasada ou provinciana. 

Entendendo como um crime que causa profundo sofrimento, os legisladores 
da constituinte definiram o racismo como inafiançável e imprescritível, que 
foi regulamentado pela Lei Caó, um ano após a promulgação da Carta Magna. 

O Código Penal vigente, sancionado pelo Decreto-lei nº 2.848, de 07 de 
dezembro de 1940, em seu artigo 208, define que é crime “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”. Estipula uma pena de detenção, de um mês a 
um ano, ou multa. O parágrafo único traz que “Se há emprego de violência, a 
pena é aumentada de um terço, sem prejuízo da correspondente à violência”. 

Verifica-se, portanto, que são muitas as normatizações que garantem o 
direito à liberdade de consciência, de crença e de religião. Estabelecendo, 
inclusive, penalidades para aqueles que vilipendiarem tais direitos. Na 
prática, porém, a intolerância religiosa, que deve ser considerada racismo 
religioso, ainda está bastante presente na vida dos brasileiros, assim como 
a impunidade para os agressores. 
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Em Pernambuco, na atualidade, o racismo religioso se caracteriza por 
agressões físicas, verbais, escritas, ataques e destruição de locais sagrados 
e de culto. Inova, porém, com as constantes denúncias de perturbação de 
sossego. Seja por meio de ligações para o serviço de emergência policial 
militar (190), pela prestação de queixa nas delegacias da Polícia Civil, ou 
por denúncias ao Ministério Público Estadual. 

Perturbação de sossego é uma contravenção penal, prevista no artigo 42 
da Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688, de 03 de outubro 
de 1941), cuja pena é de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou 
multa. Devendo ser julgado pelos Juizados Especiais Criminais, diferente do 
racismo religioso. Essa discrepância na dosimetria das penas acarreta uma 
grande problemática para as vítimas do racismo religioso. Porque quando 
prestam queixa ao serem violentadas, seja física, escrita ou verbalmente, ou 
por terem seus templos religiosos, ou objetos sagrados de culto atacados ou 
destruídos, os processos se estendem por longo período de tempo, causando 
a sensação de impunidade para os agressores e de injustiça para as vítimas. 

Em contrapartida, quando tomam conhecimento que foram denunciados 
por racismo religioso, os agressores costumam denunciar os sacerdotes e/
ou sacerdotisas das Religiões de Matrizes Africanas por perturbação de 
sossego, alcançando rapidamente a sentença condenatória contra os/as 
religiosos/as, que, a priori, eram as vítimas. Geralmente os/as religiosos/as são 
condenados/as a pagar penas alternativas, haja vista “terem infringido” uma 
contravenção penal, cuja pena é bem menor do que a de racismo religioso.

 
Particularmente em Pernambuco existe uma legislação estadual que 

dispõe sobre ruídos urbanos, poluição sonora e proteção do bem-estar e 
do sossego público (Lei nº 12.789, de 28 de abril de 2005), que isenta as 
manifestações religiosas e os instrumentos litúrgicos utilizados no exercício 
de culto ou cerimônia religiosa das proibições compreendidas na norma em 
questão. Parece, porém, que os órgãos de segurança e justiça, bem como seus 
operadores, desconhecem ou desconsideram tal normativa. Isso porque, os 
adeptos das Religiões de Matrizes Africanas, assim como de outras Religiões, 
continuam sendo denunciados pela prática de perturbação de sossego no 
nosso estado, pelo fato de exercerem seu “direito” à liberdade religiosa.
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No Brasil, a Lei nº 11.635, de 27 de dezembro de 2007, instituiu o dia 21 de 
janeiro como o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, marcando 
a data em que a Ialorixá (Mãe) Gilda, do Terreiro Axé Abassá de Ogum, na 
Bahia, foi vítima de enfarto após ver sua foto estampada na Folha Universal, 
jornal de grande circulação veiculado pela Igreja Universal do Reino de Deus, 
acompanhada de um texto depreciativo sobre a sua pessoa e a sua religiosidade. 
Semanas antes, seu terreiro havia sido invadido por evangélicos. 

Fatos como todos esses relatados neste texto demonstram que a perseguição 
e a intolerância religiosa contra as Religiões de Matrizes Africanas não são 
coisas do Estado Novo. Não ficaram no passado. O racismo religioso está 
constantemente presente na vida dos brasileiros e, óbvio, dos pernambucanos. 
Em que pese dispormos de legislações robustas para combater o crime, na 
prática ainda acontece muita violência e muito desrespeito, sem que os 
agressores sejam devidamente punidos à luz da lei. Sem que a justiça seja feita. 

E por falar em justiça, em novembro de 2014, um ato de intolerância 
religiosa aconteceu no berço da justiça pernambucana, dentro da Faculdade 
de Direito do Recife, vinculada à Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE). Escola onde o ex-governador Pernambucano, Agamenon Magalhães, 
acima descrito, se formou Bacharel em Direito. O Movimento Zoada, 
formado por estudantes de Direito da instituição, solicitaram à direção 
da faculdade a retirada da imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho, 
padroeira do estabelecimento de ensino, do Salão Nobre da faculdade, sob 
a justificativa de que o Brasil se constitui em um estado laico, onde não 
existe uma religião oficial. Tendo seu pedido negado, os estudantes doaram 
uma imagem da Orixá Iansã, rainha dos ventos, dos raios, dos trovões e 
que rege os espíritos dos mortos, para ser colocada ao lado da imagem 
de Nossa Senhora, durante as comemorações da Semana da Consciência 
Negra. No dia 20 de novembro daquele ano, dia da Consciência Negra, no 
turno da manhã, a imagem foi encontrada decapitada. Foi encontrada ainda 
uma imagem de Papai Noel entre as estátuas de Iansã e de Nossa Senhora, 
colocada pelos alunos do Movimento Ocupe-se. Alegando, ironicamente, 
que também acreditavam em Papai Noel, após ver a imagem de Iansã exposta 
no Salão Nobre da faculdade. 

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Pernambuco 
à época, Pedro Henrique Reynaldo Alves, se pronunciou dizendo que 
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estava abismado com tamanha expressão de intolerância religiosa dentro 
da Faculdade de Direito do Recife. Para ele, tratou-se de “um ato covarde 
e odioso, que bem denota o quanto estão inter-relacionadas a intolerância 
religiosa com o preconceito racial em nosso país”. Disse ainda que iria 
acompanhar as investigações sobre o caso. 

Reconhecer o racismo é o primeiro passo para combatê-lo. Sendo assim, 
a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) criou, em 2009, um Grupo de 
Trabalho de Enfrentamento ao Racismo Institucional, com os objetivos de 
combater o racismo institucional e a intolerância religiosa (http://www.
pm.pe.gov.br/web/pmpe/dasdh). 

Os integrantes do grupo se encontram descentralizados nas diversas 
unidades administrativas e operacionais da instituição, da capital ao sertão, 
e possuem uma coordenação, que hoje está subordinada à Diretoria de 
Articulação Social e Direitos Humanos da Polícia Militar (DASDH). 

Em julho de 2014, quando estávamos realizando policiamento ostensivo 
durante a Caminhada de Oxum, em Camaragibe, deparei-me com uma 
situação de intolerância religiosa. Os participantes da caminhada já se 
encontravam próximos à Cachoeira de Vila da Fábrica, Timbi, Camaragibe, 
para entregar os presentes à Orixá das águas doces e deusa da fertilidade, 
Oxum, quando denunciaram que um homem estaria chutando os passantes 
bradando repetidamente: “Eu sou de Jesus”! Desloquei-me até o local e 
verifiquei que o homem apresentava sinais de embriaguez, como hálito de 
bebida alcoólica, olhar sonolento e andar cambaleante. Chamei o agressor, 
que pelo estado de embriaguez seria considerado inimputável, conforme 
o Código Penal em vigor, e disse a ele na presença dos homens que o 
acompanhavam: “O senhor não conhece Jesus. Se conhecesse um pouco 
de Jesus Cristo, jamais praticaria esse ato de violência e discriminação. Pois 
Jesus Cristo veio a Terra pregar o amor entre as pessoas. Ele se aproximou 
de todas e todos que eram discriminados. Se aproximou da mulher, da 
prostituta, da pessoa com deficiência, dos „leprosos‟, etc. Portanto, quem 
hoje utiliza o nome de Deus e de Jesus para discriminar e praticar atos de 
violência, na realidade não conhece Jesus”. Pedi para que os colegas dele o 
levassem para casa e continuamos com a caminhada. 

Hoje, os sacerdotes e as sacerdotisas que sofrem com o racismo religioso 
e conhecem o GT Racismo da Polícia Militar, encontram apoio junto à 
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PMPE, de forma a prevenir atos de violência contra seus templos e contra 
seus cultos. No ano de 2016, a DASDH recebeu 44 ofícios de solicitação de 
policiamento para prestar segurança aos participantes e aos locais de culto 
e de cerimônias religiosas. Tais solicitações desencadearam o empenho 
policial militar para mais de 90 atividades ritualísticas de Matrizes Africanas. 

Esse e outros casos de intolerância religiosa fazem parte do nosso cotidiano 
à frente do GT Racismo PMPE. Em momento oportuno, poderemos discorrer 
mais sobre eles. 

Infelizmente estamos longe de erradicar a intolerância religiosa no Brasil, 
mas continuamos na luta contra esse crime, resistindo diariamente às forças 
cruéis do racismo, herança da história de violência contra a população 
negra, do desconhecimento acerca da história, da cultura e da religiosidade 
africana e afro-brasileira, e da impunidade.
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O Estado Laico na 
Constituição Brasileira

Joana Zylbersztajn

Contamos com pouco embasamento teórico-acadêmico para falar do 
tema da laicidade. Há, de fato, uma intensa luta dos movimentos sociais e 
uma constante batalha judicial em torno dele, mas ainda temos escassos 
elementos conceituais teóricos que possam subsidiar a discussão política mais 
robusta. A falta de embasamento teórico nos tira recursos argumentativos.

 
Na introdução do meu doutorado trago um exemplo que ilustra as 

disputas políticas e conceituais em torno do tema. Faço referência à eleição 
de 2010, que foi bastante pautada por questões religiosas. Um dos principais 
temas desse período eleitoral foi o PNDH-3, o terceiro Programa Nacional 
de Direitos Humanos, que tinha sido lançado no final de 2009. Um dos 
maiores “escândalos” era que o PNDH-3 falava em tomar atitudes para “evitar 
a exposição de símbolos religiosos em repartições públicas federais”. Muito 
específico. Evitar símbolos religiosos em repartições públicas federais. Nos 
meios de comunicação acusaram o governo de querer derrubar o Cristo 
Redentor. Ninguém estava falando em derrubar o Cristo Redentor, ninguém 
estava ignorando a história, a cultura do país. Quando se fala em laicidade 
não está se falando em ignorar e agredir as religiões, muito pelo contrário. A 
liberdade religiosa faz parte do Estado Laico. O Estado Laico abriga a liberdade 
religiosa e ao mesmo tempo não privilegia nenhuma religião. Uma repartição 
pública federal não tem cultura, tem um serviço público. O Cristo Redentor 
é uma estátua cultural, mas uma repartição pública federal não precisa ter 
nenhuma representação religiosa ou cultural. São coisas diferentes. 

Tratando de terminologias, no meu trabalho falo que o Estado Laico 
não é sinônimo de Secular, porque o “secularismo” seria mais associado 
ao contexto social, a sociedade é secular, ela é mais ou menos ligada à 
religião. Já o “laicismo” (não laicidade) seria uma exclusão enfática da 
esfera pública, que é um pouco o modelo francês. O “ateísmo”, por sua 
vez, é a inadmissibilidade total da religião na esfera pública. Entendo que o 
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ateísmo não é um Estado Laico porque ele rejeita deus na esfera pública e, 
como eu disse, o Estado Laico aceita as expressões religiosas. Mas quando 
falamos que o “Estado Laico não é ateu”, não quer dizer que o “Estado Laico 
é deísta”. Escutamos muito “ah, Estado Laico não é ateu”. Justo, não é ateu 
porque ele não rejeita deus. Ele não é nada, ele não acha nada. Não acha que 
tem nem que não tem deus. Então o Estado Laico não é ateu, nem deísta. 
E o “aconfessionalismo”? Não ter uma confissão é um dos elementos que 
compõem o Estado Laico. 

Não me parece adequado ainda o termo “neutralidade”; prefiro o termo 
“imparcialidade”, porque a neutralidade pode significar um “tô nem aí” e 
isso não funciona. O Estado tem que se abster, tem que falar “não vou eleger 
uma religião, eu não vou privilegiar uma religião, não vou subvencionar uma 
religião”. Por outro lado, o Estado tem a obrigação de garantir a liberdade 
religiosa e de crença de quem não consegue ter seu exercício garantido, então 
precisa atuar, não pode ser só neutro e falar não é com ele. A frase deveria ser 
algo como “Vou ser imparcial, mas se precisar atuar para garantir a liberdade 
e a igualdade, vou ter que atuar”. Por isso que não gosto muito da palavra 
neutralidade. Queria discutir então um pouco o que é o Estado Laico, porque 
precisamos entender do que estamos falando para poder defender. 

A constituição não fala que o Brasil é Laico, não está escrito isso em nenhum 
lugar em seu texto. Não tem escrito “O Brasil é uma República Federativa 
Laica”. E como sabemos que o Brasil é Laico então? O Brasil é laico em tese, 
constitucionalmente. E como sabemos disso, se, por um lado, o preâmbulo da 
constituição fala de Deus; a constituição trata de vários elementos religiosos 
e reconhece a presença religiosa na esfera pública. Por que estamos falando 
que o Brasil é laico? O que é um Estado laico? Para buscar as respostas, vamos 
tomar, por exemplo, os elementos da Declaração da Laicidade do Século XXI, 
que é um documento informal, sem vínculo jurídico, mas nos dá algumas 
referências do que é um Estado Laico, a partir de estudos acadêmicos, da 
evolução ocidental do que seria um conceito de Estado Laico. 

A primeira coisa que identificamos em um Estado Laico é que a legitimação 
daquele Estado, das suas leis, das suas normas não é mais religiosa, não é 
mais de deus, não é mais divina. Quem legitima aquele Estado é o povo, ou 
seja, passou a ser um Estado democrático (demos = povo; cratos = poder). 
Não é mais a divindade que fala: você é meu representante, o rei, o príncipe 
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e você vai mandar. Não é uma vontade de deus, é a vontade do povo, trata-
se de uma Democracia. E o art. 1º da constituição federal reconhece que 
o Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito. Outro aspecto. A 
laicidade convive em respeito à liberdade religiosa e às demais liberdades 
de direitos fundamentais. Liberdade, art. 5º da constituição federal, está 
tá lá, inclusive, a liberdade religiosa e liberdade de crença. A laicidade 
prevê ainda que o Estado seja imparcial em relação à religião. Uma não é 
mais importante que a outra, todas as religiões são iguais, tanto faz para 
o Estado. Isso é igualdade, você é igual pro Estado. Igualdade, art. 5º da 
constituição federal. Essas são as normas que poderiam ser chamadas de 
corações, definidoras fundamentais e estão ali: democracia, liberdade e 
igualdade. Estão na constituição federal.

Temos, por fim, o elemento extra que é o que todos nós geralmente 
associamos como sinônimo de laicidade e que entendo ser um dos seus 
elementos constituintes. É o art. 19. I, da constituição federal, que trata da 
separação entre o Estado e Religião. A separação é um elemento constituinte 
fundamental para a laicidade, mas é um dos seus elementos, porque não 
necessariamente dá conta sozinho do princípio. Às vezes há países que não 
têm uma separação formal entre Estado e Religião, mas têm uma prática 
muito laica. A Inglaterra, por exemplo, é um Estado religioso, é um Estado 
que tem uma religião oficial. Não podemos considerá-lo um Estado Laico 
porque não há a separação formal com a Igreja, mas observamos práticas 
do dia a dia em que as pessoas são tratadas igualmente, há democracia e há 
liberdade. Se fizéssemos um índice de laicidade talvez ali fosse mais laico 
do que alguns países que têm a separação formal entre Estado e Religião. 
Por isso considero que apenas os quatro elementos reunidos constituem o 
que é a laicidade estatal. 

No Brasil, passamos por diversos momentos de relação entre Estado 
e Igreja (uso esse termo em sentido amplo). Durante a Monarquia, a 
constituição previa a união entre Estado e Religião. Com a Proclamação 
da República houve um rompimento absoluto e um desgaste total. O Estado 
não queria mais a influência da Igreja e a Igreja não queria mais influência 
do Estado, cada um na sua esfera. Foi a constituição mais laica que existiu 
e em seguida todas as outras constituições foram sofrendo ajustes, até 
por não poder ignorar a história social do país. Então, posteriormente, 
incluiu-se previsão de ensino religioso, reconhecimento civil de casamento 
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religioso, administração de cemitérios, enfim, muitos pontos que foram 
sendo adaptados nas Constituições para ficarem mais próximos de uma 
sociedade que não era tão secular. Ainda que seja um reequilíbrio, o principal 
desafio vai ficando mais explícito: como vamos lidar com isso tudo, quando 
a questão religiosa exacerba os limites culturais e passa a ameaçar a laicidade 
estatal, enfraquecendo os princípios constitucionais?

Quem se interessa por esse tema, sabe que o assunto é importante, 
mas não é importante para todo mundo, especialmente para aqueles que 
professam religiões dominantes, cristãs, e que não se importam com o 
crucifixo pendurado no Senado Federal, no Supremo Tribunal. Entendem 
que trata-se de mero símbolo da paz, que é um símbolo universal e que 
está tudo bem. Eu dava uma monitoria na Faculdade de Direito da USP, 
em Direito Constitucional. A cada 15 dias levávamos um tema polêmico, 
como direito à reunião, direito ao aborto, e debatíamos com a turma. No 
final do semestre fazíamos uma avaliação, perguntando o que acharam das 
discussões. Invariavelmente respondiam que gostavam muito etc., “menos 
daquela aula ali sobre o crucifixo, que assunto nada a ver, tanto faz, deixa 
o crucifixo, não importa”. Algo assim é uma questão simbólica? É uma 
questão simbólica, mas não é. É o que vai nos levar a discutir que modelo 
de Estado queremos e o que isso representa, como estamos lidando com a 
democracia, com a liberdade e com a igualdade no país. 

Isso tem um impacto, como trazemos isso para nossa vida real? E o 
que é mesmo democracia? Não é a vontade da maioria? Se 90% do país é 
cristão, então o país não deveria ser cristão? Não, justamente por causa da 
constituição. A nossa democracia é constitucionalista. A constituição traz 
princípios fundamentais que protegem as minorias da vontade da maioria 
quando ela é abusiva e passa por cima desses princípios. É isso que garante 
que não vamos nos tornar um país cristão porque a maioria do país é cristão. 
Aliás, provavelmente muitos cristãos não querem que o país seja cristão, 
querem só simplesmente ser cristãos na sua vida privada. 

Mas e a representação parlamentar? Se o parlamentar foi eleito com 
a plataforma de levar a palavra de deus para o Congresso Nacional. Ele 
foi eleito para isso. Ele pediu votos para isso e ele foi democraticamente 
eleito para isso. Como fazemos nessa situação? Ou os servidores públicos 
concursados, como o juiz, o promotor ou uma pessoa que não é concursada, 
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mas está ocupando um cargo público, um ministro, um secretário. Eles 
têm a sua religiosidade e não é possível largar a sua religiosidade na porta, 
do lado de fora do gabinete. Não tem como, ainda que seja íntimo daquela 
pessoa, é a sua bagagem. Ela pode se esforçar muito para separar a esfera 
pública da privada, mas ela tem que lidar com aquilo. 

O que eu estou falando é que o parlamentar tem uma plataforma, o servidor 
público tem uma convicção, então é necessário haver amadurecimento político 
institucional para saber como lidar com essa realidade, porque isso existe. 
Um parlamentar precisa saber que ele não deve apresentar um projeto de 
lei religioso. Caso ele apresente, a Comissão de Constituição e Justiça não 
vai aprovar porque é inconstitucional. Se for aprovada, o STF deve atuar e 
declarar sua inconstitucionalidade. Vejam o amadurecimento necessário para 
garantir a laicidade do Estado, e estamos bem longe dessa realidade.

Nosso desafio é a tolerância e a harmonia, porque é um tema de muitas 
paixões. Falamos muito da bancada evangélica hoje, porque a bancada 
evangélica é muito barulhenta35. Vamos começar tomando cuidado com isso, 
porque a estrutura estatal é historicamente dominada pelos católicos. Não 
quero apontar o dedo para ninguém, quero apenas discutir o que estamos 
falando, qualificar o nosso debate. O Estado brasileiro não é efetivamente 
laico desde sempre, a bancada evangélica está ocupando mais espaço no 
poder público, fazendo mais barulho e conseguindo os mesmos privilégios 
que os católicos sempre tiveram. Na assembleia constituinte a bancada 
evangélica já estava presente, conseguiu muitas coisas, mas a consolidação 
católica era muito forte. Dentro do exército brasileiro há uma estrutura do 
Vaticano enorme. Sempre houve concurso público para capelania. O edital 
é baseado em teoria religiosa, a bibliografia é a bíblia, o capelão escolhido 
tem que ser validado pelo papa. Se isso não é relação com uma religião eu 
não sei o que é. Hoje em dia o que os evangélicos conseguiram é incluir um 
cargo de pastor, então, eles só conseguiram um privilégio que os católicos 
já tinham. Assinamos, há alguns anos, a Concordata com a Sé de Roma. 
Agora está em trâmite a lei geral das religiões, que estende os privilégios 
dos católicos para outras religiões (evangélicas). 

35. Falo da bancada, porque é irresponsável falar de “evangélicos” – esses são milhares de pessoas que pensam 
diferentes, cada um de um jeito, cada um com uma linha,
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A solução então é deixar o crucifixo pendurado e colocar todos os 
outros símbolos juntos? Não. Porque há símbolos que não existem, há os 
não-símbolos, há um monte de coisa. Então, ao invés de ficar estendendo 
privilégios, podemos tentar voltar para a imparcialidade do Estado. Ao 
mesmo tempo em que buscamos não apontar dedos, devemos não reproduzir 
as mesmas intolerâncias e entender que temos problemas sérios. Corremos o 
risco de pequenas guerras religiosas sérias, e não é reproduzindo preconceitos 
que vamos avançar. Qualificar o debate, fazer essas conversas, me parece 
um caminho excelente conseguirmos melhorar o diálogo.  

uma proposta, atuação ou abordagem. Não podemos generalizar ou discriminar jamais.
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