
Helário Azevedo de Silva Neto, 17 anos 
 

O Período Colonial do Brasil, ao longo dos séculos XVI e XIX, foi marcado pela tentativa 
de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de 
soberania. Embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa no país, em pleno 
século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem: imposições de dogmas e 
violência. No entanto, a lenta mudança de mentalidade social e o receio de denunciar 
dificultam a resolução dessa problemática, o que configura um grave problema social. 

 

Nesse contexto, é importante salientar que, segundo Sócrates, os erros são 
consequência da ignorância humana, logo, é válido analisar que o desconhecimento 

acerca de crenças diferentes influi decisivamente em comportamentos inadequados 
contra pessoas que seguem linhas de pensamento opostas. À vista disso, é interessante 

ressaltar que, em algumas religiões, o contato com perspectivas de outras crenças não 
é permitido. Ainda assim, conhecer a lei é fundamental para compreender o direito à 

liberdade de dogmas e, portanto, para respeitar as visões díspares. 
 
Além disso, é cabível enfatizar que, de acordo com Paulo Freire, um seu livro 

"Pedagogia do Oprimido", é necessário buscar uma "cultura de paz". De maneira 
análoga, muitos religiosos, a fim de evitar conflitos, hesitam em denunciar casos de 
intolerância, sobretudo quando envolvem violência. Entretanto, omitir crimes, ao 
contrário do que se pensa, significa colaborar com a insistência da discriminação, o que 
funciona como um forte empecilho para resolução dessa problemática. 

 
Sendo assim, é indispensável a adoção de medidas capazes de assegurar o respeito 

religioso e o exercício de denúncia. Posto isso, cabe ao Ministério da Educação, em 

parceria com o Ministério da Justiça, implementar aos livros didáticos de História um 
plano de aula que relacione a aculturação dos índios com a intolerância religiosa 

contemporânea, com o fito de despertar o senso crítico nos alunos; e além disso, 
promover palestras ministradas por defensores públicos acerca da liberdade de 

expressão garantida pela lei para que o respeito às diferentes posições seja conquistado. 
Ademais, a Polícia Civil deve criar uma ouvidoria anônima, tal como uma delegacia 

especializada, de modo a incentivar denúncias em prol do combate à problemática. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



Bernardo Lucas Piñon de Manfredi, 19 anos 
 

Sob o olhar das raízes 
 
O Brasil é mundialmente reconhecido por sua diversidade religiosa. Ao longo da sua 

formação e com as influências externas e internas, o país tornou-se um grande exemplo 
de miscigenação, evidenciando a sua riqueza cultural. Porém, apesar desses fatos, o 
Brasil sofre com um grave problema de intolerância religiosa, formado pelo reflexo de 
uma filosofia etnocêntrica marcada nas raízes da sociedade brasileira. Como combater 

esta realidade que implica na harmonia? 
 

Primeiramente, é preciso entender que a intolerância religiosa começa na educação, 
ou seja, na falta de conhecimento das religiões. As famílias costumam seguir as religiões 

tradicionais, no caso o cristianismo, e adotam uma filosofia etnocêntrica. Essa adoção é 
influenciada por preconceitos históricos, como racismo, e baseada num processo radical 

de "cristianizar" o Brasil. A partir disso, todas as outras religiões são consideradas 
inferiores e acabam sofrendo um total desrespeito, sendo vítimas de violência. 

 
Além disso, é necessário analisar o choque entre o Estado laico e o conservadorismo 

social. Apesar de o cidadão ser constitucionalmente livre para escolher sua religião, os 
conservadores (muitos deles políticos, padres e pastores) obrigam que tal indivíduo siga 
o ritual referente, e pior, pregando atos fundamentalistas e modificando a conduta dos 
fiéis. Há também uma silenciosa mistura de política com religião, fazendo intensificar a 
intolerância por meio de discurso preconceituoso e desmoralizador que afeta o olhar 
para as diferenças e o convívio entre elas. 

 

Diante desse grave cenário é possível compreender que a intolerância religiosa no 
Brasil está enraizada e deve, portanto, ser combatida. É necessário implantar o ensino 

de religião em todas as escolas de fundamental e médio formando os jovens dotados de 
conhecimento sobre a diversidade religiosa no país e assim ajudar a combater a 

intolerância. Além disso, deve-se criar ONGs de parceria com o Estado e a Unesco, 
fazendo valer a laicidade e fornecer projetos culturais que influenciem um novo olhar 

das pessoas, entendendo melhor as diferenças, e assim combater o radicalismo que 
tanto prejudica a harmonia da sociedade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Larissa Cristine Ferreira, 20 anos 
 

"Orgulho Machadiano” 
 

Brás Cubas, o defunto-autor de Machado de Assis, diz em suas "Memórias Póstumas" 
que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. 
Talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão: a postura de muitos brasileiros frente 
a intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em 
desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso que persiste 

intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta 
mudança de mentalidade social. 

 
É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do 

problema. Conforme Aristóteles, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da 
justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. De maneira análoga, é possível 

perceber que, no Brasil, a perseguição religiosa rompe essa harmonia; haja vista que, 
embora esteja previsto na Constituição o princípio da isonomia, no qual todos devem ser 
tratados igualmente, muitos cidadãos se utilizam da inferioridade religiosa para 
externar ofensas e excluir socialmente pessoas de religiões diferentes. 

 
Segundo pesquisas, a religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação, 

destacando-se o preconceito religioso como o principal impulsionador do problema. De 
acordo com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de agir e de pensar. Ao seguir 
essa linha de pensamento, observa-se que a preparação do preconceito religioso se 
encaixa na teoria do sociólogo, uma vez que se uma criança vive em uma família com 
esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. Assim, 

a continuação do pensamento da inferioridade religiosa, transmitido de geração a 
geração, funciona como base forte dessa forma de preconceito, perpetuando o problema 

no Brasil. 
 

Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. 
Sendo assim, cabe ao Governo Federal construir delegacias especializadas em crimes de 

ódio contra religião, a fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de 
aumentar a pena para quem o praticar. Ainda cabe à escola criar palestras sobre as 

religiões e suas histórias, visando a informar crianças e jovens sobre as diferenças 
religiosas no país, diminuindo, assim, o preconceito religioso. Ademais, a sociedade deve 
se mobilizar em redes sociais, com o intuito de conscientizar a população sobre os males 
da intolerância religiosa. Assim, poder-se-á transformar o Brasil em um país 
desenvolvido socialmente, e criar um legado de que Brás Cubas pudesse se orgulhar." 

 
 

 
 

 
 

 
 



Samanta Gabriela Ferreira, 22 anos 
 
"É notória a necessidade de ir de encontro à intolerância religiosa no país vigente. 

Diante disso, averígua-se, desde o período da colonização brasileira, um esforço 
etnocêntrico de catequização dos indígenas nativos, como forma de suprimirem suas 
crenças politeístas. Tal processo de aculturação e subjugo acometeu também os negros 
africanos, durante todo contexto histórico de escravidão, os quais foram, não raro, 
coisificados e abominados por suas religiões e cultos. Por essa razão, faz-se necessário 
pautar, no século XXI, o continuísmo desse preconceito religioso e dos desdobramentos 

dessa faceta caótica. 
 

Segundo Immanuel Kant, em sua teoria do Imperativo Categórico, os indivíduos 
deveriam ser tratados, não como coisas que possuem valor, mas como pessoas que têm 

dignidade. Partindo desse pressuposto, nota-se que a sociedade brasileira, decerto, tem 
ido de encontro ao postulado filosófico, uma vez que há uma valoração negativa às 

crenças de caráter não tradicionais, conforme a mentalidade arcaica, advinda de uma 
herança histórico-cultural, como o Candomblé, o espiritismo e o Islamismo. Tal realidade 
é ratificada ao se destacar a agressão física e moral oriunda de um movimento 
promovido pelo Pastor Lucinho, no Rio de Janeiro, o qual incitou um levante contra a 
manifestação religiosa do Candomblé, segundo notícia da Folha de São Paulo. Por essa 
razão, torna-se inegável a discriminação velada e, não raro, explícita existente contra às 
diversas religiões no Brasil. 

 
Como desdobramento dessa temática e da carência de combate às díspares formas 

de intolerância religiosa, faz-se relevante ressaltar a garantia de liberdade de culto 
estabelecida na Constituição de 1988. Nesse sentido, de acordo com o Artigo 5º da Carta, 

todos os indivíduos são iguais perante a lei, sem distinção de nenhuma natureza, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de assegurar a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade e à segurança. O que se nota, pois, na contemporaneidade, é 
a inoperância desse direito constitucional e do cumprimento da laicidade estatal, haja 

vista a mínima expressividade desse Estado, ainda em vigor, no que tange à proteção do 
cidadão e à legitimidade da livre manifestação religiosa no país. 

 
Por tudo isso, faz-se necessária a intervenção civil e estatal. O Estado, nesse contexto, 

carece de fomentar práticas públicas, tal como a inserção na grade curricular do 
conteúdo "Moral e Ética", por meio do engajamento pedagógico às disciplinas de 
Filosofia e Sociologia, a fim de que seja debatido a temática do respeito às manifestações 
religiosas e que seja ressignificado a mentalidade arcaica no que tange à tolerância às 
religiões. É imperativo, ainda, que a população, em parceria com as escolas, promova 
eventos plurissignificativos e seminários, por meio de campanhas de caráter popular, 
para que diversos líderes religiosos orientem os civis, sem tabus e estereótipos, sobre 

suas crenças, de modo a mitigar a intolerância religiosa de modo efetivo. Só assim, o 
país tornar-se-á mais plural e justo." 

 
 
 



Vanessa Soares Mendes, 26 anos 
 

A locomotiva de Marx 
 
De acordo com Albert Camus, escritor argelino do século XX, se houver falhas na 

conciliação entre justiça e liberdade, haverá intempéries de amplo espectro. Nesse 
sentido, a intolerância religiosa no Brasil fere não somente preceitos éticos e morais, 
mas também constitucionais estabelecidos pela Carta Magna do país. Dessa forma, 
observa-se que a liberdade de crença nacional reflete um cenário desafiador seja a partir 

de reflexo histórico, seja pelo descumprimento de cláusulas pétreas. 
 

Mormente, ao avaliar a intolerância religiosa por um prisma estritamente histórico, 
nota-se que fenômenos decorrentes da formação nacional ainda perpetuam na 

atualidade. Segundo Albert Einstein, cientista contemporâneo, é mais fácil desintegrar 
um átomo do que um preconceito enraizado. Sob tal ótica, é indubitável que inúmeras 

ojerizas religiosas, presentes no Brasil hodierno possuem ligação direta com o passado, 
haja vista os dogmas católicos amplamente difundidos no Brasil colônia do século XVI. 
Assim, criou-se ao longo da historiografia, mitos e concepções deturpadas de religiões 
contrárias ao catolicismo, religião oficial da época, instaurou-se, por conseguinte, o 
medo e as intolerâncias ao diferente. Desse modo, com intuito de atenuar atos 
contrários a prática da religiosidade individual, cabe ao governo, na figura do Ministério 
da Educação, a implementação na grade curricular a disciplina de teorias religiosas, 
mitigando defeito histórico. 

 
Além disso, cabe ressaltar que a intolerância às crenças burla preceitos 

constitucionais. Nessa perspectiva, a Constituição Brasileira promulgada em 1988, após 

duas décadas da Ditadura Militar, transformou a visão dos cidadãos perante seus 
direitos e deveres. Contudo, quase 20 anos depois de sua divulgação, a liberdade de 

diversos indivíduos continua impraticável. À vista de tal preceito, a intolerância religiosa 
configura-se uma chaga social que demanda imediata resolução, pois fere a livre 

expressão individual. Dessa maneira, cabe ao Estado, como gestor dos interesses 
coletivos, a implementação de delegacias especializadas de combate ao sentimento 

desrespeitoso e, até mesmo violento, às crenças religiosas. 
 

Destarte, depreende-se que raízes históricas potencializam atos inconstitucionais no 
Brasil. Torna-se imperativo que o Estado, na figura do Poder Legislativo, desenvolva leis 
de tipificação como crime hediondo aos atos violentos e atentados ao culto religioso. 
Ademais, urge que a mídia, por meio de novelas e seriados, transmita e propague a 
diversidade religiosa, com propósito de elucidar e desmistificar receios populacionais. 
Outrossim, a escola deve realizar debates periódicos com líderes religiosos, a fim de 
instruir, imparcialmente, seus alunos acerca da variabilidade e tolerância religiosa. 

Apenas sob tal perspectiva, poder-se-á respeitar a liberdade e combater a intolerância 
de crença no Brasil, pois como proferido por Karl Marx: as inquietudes são a locomotiva 

da nação." 


