
Editorial 

O perigo da intolerância religiosa 
Tendência à convivência pacífica entre credos diferentes no Brasil tem sido 
cada vez mais posta em xeque, de uma forma que as autoridades não podem 
ignorar 
 

      A tolerância religiosa no Brasil nunca foi pura e simplesmente uma medida 

imposta por decreto. É, antes disso, um aspecto cultural. Por um lado, foi 

preciso incluir na Constituição um artigo resguardando a liberdade de culto e 

proteção contra a discriminação, porque tais garantias não seriam naturais; por 

outro, a convivência entre credos distintos foi facilitada pela formação do povo. 

A miscigenação e a intimidade entre a casa-grande e a senzala resultaram em 

mecanismos de acomodação, como o sincretismo que uniu religiões 

aparentemente tão diferentes quanto o catolicismo e o candomblé. Na Bahia, 

por exemplo, eles se misturaram. 

      No entanto, a tendência à convivência pacífica tem sido cada vez mais posta 

em xeque, e de uma forma que as autoridades não podem fazer vista grossa. A 

série de reportagens publicada pelo GLOBO semana passada mostra que os 

fiéis da umbanda e do candomblé — 600 mil pelo Censo 2010 — foram vítimas 

de 22 das 53 denúncias de intolerância religiosa recebidas pelo Disque 100, da 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, de janeiro a 11 de julho deste 

ano. Além disso, um estudo da PUC-Rio registrou que, num grupo de 840 

terreiros, 430 foram alvo de discriminação, sendo 57% dos casos em locais 

públicos. 

       Os ataques vão de manifestações de preconceito na escola e no trabalho a 

ofensas pessoais, ameaças, danificação de imagens e até a destruição de 

terreiros. A mãe de santo Conceição de Lissá, em Duque de Caxias, viu seu 

terreiro ser atacado oito vezes nos últimos oito anos. Em pelo menos um 

episódio, fanáticos usaram gasolina para atear fogo no quarto dos artigos 

usados nas cerimônias. Ou seja, além da humilhação e do dano moral, a 

integridade física dos fiéis está em risco. 

    A intolerância, por si só, já é inaceitável. Seja contra orientação sexual, etnia 

ou crença. Trata-se de um comportamento criminoso que deve ser punido 

como manda a lei. 



    Felizmente, não chegamos aqui ao ponto de outros países em que grupos se 

organizam para manifestar publicamente o ódio a homossexuais, negros ou 

estrangeiros. Mas é melhor não pagar para ver. Adeptos dos cultos 

afro-brasileiros não só denunciam como organizam sua legítima reação em 

passeatas contra a intolerância religiosa. Contam com o apoio na sociedade e 

de representantes de outros credos, com quem têm em comum a convicção de 

que o respeito à fé alheia é sagrado. 

    Se a sociedade se mobiliza, mais obrigações ainda tem o poder público, que 

deve ficar atento e ser ágil nas investigações. Caso a intolerância não seja 

punida exemplarmente, fiéis movidos pela absurda presunção de 

superioridade poderão se sentir encorajados a prosseguir, porque, afinal, 

estariam agindo “em nome de Deus". E é justamente assim que pensam 

radicais responsáveis por guerras milenares e terrorismo pelo mundo afora. 
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