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RESUMO 

 

A intolerância religiosa é considerado crime de ódio que fere princípios 

constitucionais e a dignidade da pessoa humana, vai de ofensas a até mesmo 

agressão física. Podem ser presenciadas em diferentes ambientes. E atualmente as 

religiões que mais sofrem atentados e são perseguidas são as de matrizes africanas. 

Há pessoas que se acham no direito de insultar alguém tão somente pela maneira 

que o outro escolhe para expressar sua fé. Um dos principais culpados por essa 

triste realidade, é a cultura extremamente religiosa que há no Brasil, resquícios de 

uma Constituição outorgada, que definia o Catolicismo como a religião oficial, porém, 

muita coisa mudou desde então, em 1890 o Brasil foi considerado um país laico, ou 

seja, o Estado se mantém neutro e imparcial independente de qual seja a religião 

adotada. É dever da sociedade em um todo, sanar esse problema, escolas e pais 

em conjunto, criarem pessoas com mentes abertas, e principalmente a se orgulhar 

de um País com tamanha diversidade. Vale ressaltar que a Intolerância religiosa é 

crime, previsto no artigo 208 do Código Penal Brasileiro.  

Palavras-chave: Intolerância; Liberdade; Laicidade.  

 

  



Mangueira, Karoline Pontes. Religious intolerance.2018. 27 folhas. Trabalho de 
Conclusão de Curso Direito– Faculdade Pitágoras, Betim, 2018. 

ABSTRACT 

 
 
Religious intolerance is considered a crime of hatred that violates constitutional 
principles and the dignity of the human person, goes from offenses to even physical 
aggression. They can be witnessed in different environments. And today the religions 
that most suffer attacks and are persecuted are those of African matrices. There are 
people who have the right to insult someone just by the way the other chooses to 
express their faith. One of the main culprits for this sad reality is the extremely 
religious culture that exists in Brazil, remnants of a Constitution that defined 
Catholicism as the official religion, but much has changed since then, in 1890 Brazil 
was considered a country that is, the state remains neutral and impartial regardless 
of the religion adopted. It is the duty of society as a whole to heal this problem, 
schools and parents together, to create people with open minds, and especially to be 
proud of a country with such diversity. It is worth mentioning that religious intolerance 
is a crime, provided for in article 208 of the Brazilian Penal Code.  
Key-words: Intolerance; Freedom; Secularism. 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste presente trabalho, abordaremos de modo geral a respeito da 

Intolerância religiosa, soluções para esse problema, e penalidade legal. Nossa 

Constituição Federal prevê em seu artigo 5° inciso VI a liberdade de escolha e 

liberdade religiosa, mas não é isso que pode-se presenciar atualmente em meio a 

sociedade.  

É visto com facilidade atitudes que são consideras atos de intolerância que 

ferem direitos e princípios constitucionais, e que sua maior motivação é a religião 

adotada por determinada pessoa, que o autor se acha no direito de insultar, ofender 

e às vezes até mesmo agredir a vítima. 

Não é difícil ouvir falar sobre a intolerância religiosa, mas poucos sabem seu 

real conceito, quais são os seus direitos, e que medidas podem tomar. A intolerância 

está ligada a violência que pode levar até mesmo a morte, como se pode ver em 

relatos pessoais e noticiários. Em uma sociedade que há muita ignorância quanto a 

escolha religiosa de cada pessoa, um dos resultados que se pode mencionar é 

descriminalização e falta de compreensão. 

É tempo de mudar essa triste realidade, aprender a aceitar e entender a 

escolha de outrem. Há muitos anos fomos considerados um País laico, ou seja, não 

tem religião definida, a certa ou a errada, por que tanta intolerância até hoje. Por que 

julgar ou achar inferior outra pessoa, por ter uma escolha diferente da sua. 

O objetivo geral do trabalho é conhecer principalmente o que é Intolerância 

religiosa. Tendo como objetivo secundário, descrever atos de intolerância praticados 

em relação à crença religiosa; compreender quanto ao direito de cada um, e o que 

diz a Constituição Federal; e por fim apontar qual é o remédio para esse problema. 

Para a confecção do presente trabalho, além do auxílio do tutor, foi utilizada 

pesquisa teórico-bibliográfica. Bem como análise de julgados, jurisprudências e 

livros.  
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2. A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA  

A intolerância religiosa é um conjunto de ideologias e (ou) ofensas que podem 

ser ameaças, insultos, xingamentos, destruição de imagens, bíblias, destruição de 

terreiros e até mesmo a violência física, dentre outros, e que a principal motivação é 

a religião adotada pela vítima, ou porque não seguem nenhuma crença ou religião, 

como os ateus e agnósticos.  É considerado crime de ódio que fere a dignidade 

humana e a liberdade. Pode-se presenciar em vários locais, como escola, trabalho, 

nas ruas e até mesmo dentro da própria casa. 

A liberdade de expressão, garante a plena liberdade de expor livremente seus 

pensamentos, de manifestar, opinar, criticar, quando não há uma satisfação, sem 

medo da opressão da sociedade e Estado. Mas é descaracterizada a liberdade de 

expressão quando se tem atitudes ofensivas e violentas, contra algum grupo de 

crenças ou religiões, e também contra os que não tem religião. Atitudes essas que 

ferem a dignidade da vítima. 

A Intolerância se divide em real e abstrata, considerando real aquela 

destinada a um indivíduo em particular, e abstrata a que atinge ao coletivo, um 

grupo geral de pessoas. Atitudes que refletem na sociedade como um todo, 

deixando manchada a imagem de um País declarado Constitucionalmente laico e 

democrático de direito, e ao mesmo tempo um País tão imaturo em relação a 

diversidade de religiões.  

 

Figura 1- Respeite a Diversidade 

 

Fonte:http://www.olaserragaucha.com.br/noticias/geral/43940/Intolerancia-religiosa-e-a-

evolucao-do-universo-espiritual.html  
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2.1 RACISMO RELIGIOSO 

A intolerância religiosa pode ser identificada contra qualquer tipo de religião, 

mas atualmente a que mais sofre, são as religiões de matrizes africanas, a exemplo 

o candomblé e a umbanda. É chamado de racismo religioso, pois a maioria dos 

adventos a essas religiões são negros. Até hoje verifica-se resquícios de preconceito 

racial no Brasil, em diversos aspectos como o econômico, social, cultural, e não é 

diferente no aspecto religioso, quanto ao modo que cada um escolhe para expressar 

a sua fé. Mesmo não sendo as religiões provindas de matrizes africanas com um 

maior número de seguidores no Brasil, é a que mais sofrem atentados, não tendo 

outra constatação a não ser o racismo. Abaixo um gráfico demonstrativo baseado 

pela pesquisa do IBGE identificados pelo censo demográfico em 2010, sobre as 

diversidades religiosas e o percentual de seguidores. É perceptível a minoria de 

seguidores das religiões de matrizes africanas somente 0,03%. 

 

Figura 2 – Proporção de Religiões 

 
           Fonte: http://mercadopopular.org/2016/12/diversidade-religiosa-liberdade-individual-e-

dignidade-humana/ 

 

   2.2 ASPECTO CULTURAL 

                 Não somente no Brasil, mas como em outros Países, o conflito entre 

religiões advém de um aspecto cultural, crianças aprendem em casa a seguir uma 

religião, e ter convicção que é a certa, muitas vezes não tendo escolha, tornando-se 

uma obrigação à prática religiosa igual à dos pais. Se apegam a uma raiz e não 

abrem a cabeça para novas práticas. Não aprendem a respeitar a diversidade de 

religiões e compreender que devem se orgulhar de viver em um País com a 

liberdade de escolha, como no Brasil, o que infelizmente não é o caso de outros 
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lugares. A Países que seguidores do evangelho entre outras religiões são mortos, da 

forma mais indigna possível.  

             Percebe-se no Brasil, crianças que crescem com uma ideia de 

superioridade, não entendendo que a finalidade de todas as religiões é igual. Todas 

são dotadas de fé, e tem em comum objetivo a paz espiritual, que é o que realmente 

importa, e não como cada um a pratica. Ou até mesmo saber respeitar, os que não 

são adeptos a nenhuma religião como os ateus e agnósticos, e não serem julgados 

pela sociedade extremamente religiosa e opressora. A religião é sinônimo de crença, 

ou seja, o que o seu íntimo acredita, não deve jamais se tornar uma obrigação, e sim 

uma escolha, e devendo ser respeitada em seu todo, independente de qual seja. A 

liberdade de escolha é direito de todos. 

 

2.3  LAICIDADE 

               Conforme De Plácido e Silva: "LAICO. Do latim laicus, é o mesmo que 

leigo, equivalendo ao sentido de secular, em oposição do de bispo, ou religioso." 

(SILVA, 1997, p. 45). A constituição não define ou institui qualquer religião como a 

oficial do Brasil, o Estado se mantém imparcial e neutro independente de qual seja 

adotada, devendo ser respeitado e aceito qualquer tipo de religião, e até mesmo os 

que não aderem a nenhuma a exemplo os ateus. Fazendo uma breve análise 

histórica, percebe-se que a Constituição outorgada de 1824 estabelecia o 

catolicismo como a religião oficial do Império, porém em 1890 o Decreto 119- A de 

Janeiro de 1890, instaurou a separação entre igreja e Estado, considerando desde 

então um País laico. Veja-se o que a atual Constituição Federal dispõe em seu artigo 

5° inciso VI:  

VI-é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o 

livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 

aos locais de culto e a suas liturgias.  

E ainda em seu artigo 19, inciso I, dispõe: 

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. 
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Não há dúvidas que legalmente o Brasil é um país laico e democrático de 

direito, assegurado constitucionalmente quanto a liberdade de escolha religiosa. 
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            3. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

           A dignidade da pessoa humana constitui princípio constitucional máximo, está 

resguardado no artigo 1°, inciso III da Constituição Federal. Sendo um dos 

fundamentos primordiais da República Federativa do Brasil ser considerado Estado 

Democrático de Direito. Veja-se: 

 

Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

III- a dignidade da pessoa humana;  

O princípio da dignidade da pessoa humana está ligado a moral de cada um, 

mais precisamente a honra, como bem define De Plácido e Silva (1967, p. 526). 

 

Dignidade é a palavra derivada do latim dignitas (virtude, honra, 

consideração), em regra se entende a qualidade moral, que, possuída por 

uma pessoa serve de base ao próprio respeito em que é tida: compreende-

se também como o próprio procedimento da pessoa pelo qual se faz 

merecedor do conceito público; em sentido jurídico, também se estende 

como dignidade a distinção ou a honraria conferida a uma pessoa, 

consistente em cargo ou título de alta graduação; no Direito Canônico, 

indica-se o benefício ou prerrogativa de um cargo eclesiástico.  

  Como bem expos o autor, a dignidade serve como um norte a ser seguido por 

cada um, uma base para suas atitudes. 

 Nesse mesmo sentido, entende sabiamente Alexandre de Moraes (2011, p. 

61). 

A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente à 

pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 

responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por 

parte das demais pessoas, constituindo-se em mínimo invulnerável que todo 

estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente 

possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas 

sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as 

pessoas enquanto seres humanos.  

Por fim, as convicções religiosas se integram nesse âmbito, as decisões 

pessoais e escolhas devem ser respeitadas como um todo, o não aceitamento, viola 

a liberdade e autonomia de cada um. 
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3.1 CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

           Tanto a liberdade religiosa quanto o direito à vida são princípios 

fundamentais, igualmente assegurados pela Constituição Federal. Mas há uma 

grande colisão entre ambos, quando se tratam dos adeptos a religião Testemunha 

de Jeová. Uma das doutrinas dessa religião é a não aceitação de transfusão de 

sangue como tratamento. A recusa para o não recebimento de sangue alheio, 

advém de estudos bíblicos, e uma possível transfusão violaria diretamente a 

liberdade de escolha, consequentemente a violação da dignidade, seria altamente 

transgredido moralmente e espiritualmente no aspecto religioso. De acordo com 

Álvaro Villaça de Azevedo (2010) “a enfermidade do paciente, por mais grave que 

seja, não lhe retira o status de ser humano e, consequentemente, sua autonomia 

para agir com dignidade”. 

Por outro lado tem o direito à vida, considerado bem supremo e indisponível. 

O que fazer quando se encontra em uma situação médico e paciente, quando o 

paciente corre risco de vida, e o método para sua cura, seria uma transfusão de 

sangue. O médico tem como juramento zelar pela vida, e o paciente não o autoriza, 

a inserção de sangue alheio em seu corpo. De acordo com jurisprudências e 

doutrinas, quando há conflito entre direitos fundamentais deverá ser analisado a 

proporcionalidade, ou seja, a ponderação, do caso concreto, uma vez que não 

existem direitos fundamentais absolutos. Não há uma hierarquia entre tais princípios, 

e não adiantaria um tratamento para salvar a vida de um determinado paciente, se 

isso não o traria dignidade uma vez e a vida, não se exaure somente na existência. 

Cabe ao julgador decidir qual direito prevalecerá, a vida ou a liberdade de crença 

juntamente com a autonomia de vontade. 

 

3.3 RELIGIÃO SE DISCUTE 

Há um ditado que diz que religião não se discute, mas ditado esse totalmente 

ultrapassado e equivocado, levando em consideração que a intolerância religiosa é 

um mal que atinge e mancha toda uma sociedade. Não só se deve discutir como 

denunciar atos que configure o crime de intolerância. A liberdade de expressão não 

se confunde com o direito de praticar intolerância contra qualquer pessoa, deixando 

claro que nenhuma religião é melhor que a outra, todas inclusive tem a mesma 

finalidade, e cabe a cada um a escolha em qual acreditar e ter fé. 
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A intolerância religiosa é vista em todas as esferas e só cresce a cada dia mais, 

mesmo sendo declarado o Brasil um Pais Laico e Democrático de Direito é possível 

presenciar em locais públicos imagens que estão relacionas diretamente a uma 

determinada religião, como nas repartições públicas imagem do crucifixo é vista com 

frequência, imagem está que está relacionada a religião católica, o que deve ser 

proibido, pois faz menção a uma religião, considerando ser um local público, aberto 

a diferentes tipos de religião, não deve ter referência a nenhum tipo de religião.  

E até mesmo em escolas onde deveria ser um local de respeito a diversidade 

inclusive a religião, é frequente fazer com que os alunos façam uma oração de uma 

determinada religião antes das refeições. É errado e totalmente contraditório ao 

verdadeiro sentido de educação, as escolas devem ter um papel de aprendizado e 

respeito às diferenças, um país com tantas religiões e crenças não devem ser 

imposta aos alunos uma oração, e sim deve ser livre a cada um, praticar o que diz a 

sua religião.  

 

Figura 3- Não se cale, denuncie! 

 
Fonte: http://sindsaudepr.org.br/noticias/3622/cade-aquele-direito-que-estava-aqui? 
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4. PENALIDADE 
 

A intolerância religiosa é considerada crime de ódio, por tanto não cabe 
fiança. Esta expressamente disposta no artigo 208 do Código Penal Brasileiro. Veja-
se: 

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

Sendo assim, não se calem ao sofrerem algum tipo de agressão, seja ela 
moral ou física, a respeito da religião adotada. Como demonstrado no decorrer do 
trabalho, vários atos se enquadram como crime de intolerância religiosa. O autor 
deve ser punido como manda a lei. 
 
Figura 5 – Intolerância é crime!  

 
Fonte: https://universobh.wordpress.com/2015/03/page/3/ 
 
 

4.1 REMÉDIO PARA O PROBLEMA 
 
Para sanar esse problema, que cada vez mais vem se tornando um veneno 

para a sociedade em geral, é necessário uma verdadeira mobilização social, 
principalmente de familiares e escolas em conjunto, que tem um papel fundamental 
na educação dos seus filhos e alunos, ensinando-os a respeitar a religião adotada 
de cada um. E fazer entender que a diversidade de uma vez por toda não deve ser 
atacada, mas sim prestigiada. Respeitar a liberdade e aceitar a escolha de todos. 
  A educação é então o remédio, para acabar com tanta ignorância e falta de 
compreensão.  

Se é possível que alguém seja ensinado a odiar, nada impede que seja 
ensinado a amar e respeitar o próximo. Somente com a educação podemos construir 
um País melhor, um País que seja exemplo de respeito e admiração à diversidade. 
Uma sociedade que evolui e melhora, constrói pilares que serão indestrutíveis 
futuramente. Respeite seu próximo. 
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Figura 4 – A chave para um País melhor 

  
Fonte: http://www.bocamaldita.com/1119849717/1119849717/ 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No primeiro momento a ideia foi de explicar o que é a Intolerância Religiosa. Os 

atos que a configuram, que podem ser ofensas, ameaças, insultos, xingamento e até 

mesmo a violência física e a principal motivação é a crença adotada pela vítima. 

Podem ser configuradas em real aquela que atinge a um individuo em particular e 

abstrata quando atinge ao coletivo. E atualmente a religião que mais sofre são as de 

matrizes africanas, sendo constatado um preconceito racial em relação a essa 

religião. 

Em um segundo momento a ideia foi de mostrar que o princípio Constitucional da 

Dignidade da Pessoa humana, é violado a cada vez que é praticado atos de 

intolerância religiosa, pois esse princípio está ligado moral e honra de cada um.  

Por fim, foi exposta a penalização legal, a intolerância é considerada crime de 

ódio, não cabendo fiança. E também soluções para esse problema que atinge e 

mancha a sociedade, sendo uma dessas soluções a parceria entre pais e escolas, 

que tem o papel fundamental na educação de seus filhos e alunos. Pois somente a 

educação, poderá gerar respeito, e assim diminuir ou até mesmo sanar esse 

problema.  
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