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INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

Na rotina cotidiana, muitas pessoas enfrentam a 

discriminação baseada na religião ou na crença. 

Essa discriminação pode se manifestar através da 

limitação do acesso à educação pública, serviços

de saúde ou publicações/ expressões públicas. 

Nos casos extremos, membros das comunidades

religiosas podem ser sequestrados ou mortos

devido à sua religião. 

ONU, Humans Rights Day, 2009
.



RACISMO RELIGIOSO

‘’A PALAVRA 

INTOLERÂNCIA 

RELIGIOSA É UM 

TERMO PARA UM 

SINÔNIMO MUITO 

MAIS VIOLENTO QUE 

SE CHAMA RACISMO.’’  

BABÁ ADAILTON MOREIRA COSTA

ILÊ ÀSE OMIOJÚÀRÓ
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ATAQUES FORA 

DOS 

TERREIROS 

TAMBÉM 

DEVEM SER 

CONSIDERADOS 

COMO PARTE 

DA VIOLÊNCIA 

ESTRUTURAL E 

SISTEMÁTICA



‘’Menina de 14 anos é chamada de 'macumbeira'
e agredida fisicamente na escola um dia depois
de postar foto ao lado da mãe e de uma amiga
em centro de Candomblé. Desde o episódio, a
adolescente não quer voltar à escola, assim
como o irmão dela, de 11 anos’’ Fonte:
Pragmatismo Político

‘’Uma pedra arremessada da rua, e que quebrou o vidro de
uma das janelas da casa, no início de fevereiro, marcou o
início de uma série de episódios de intolerância na
vizinhança. Sandra lembra com detalhes o que aconteceu na
manhã seguinte, quando foi ao ponto de ônibus para tentar
descobrir quem era o autor do ataque, posteriormente
registrado na polícia.
— Um vizinho saiu de casa aos berros, me chamando de
feiticeira, de bruxa. Não fazemos nada errado. As pessoas
têm medo do que não conhecem — conta Sandra.’’
Fonte: Extra



‘’A idosa Maria da Conceição
Cerqueira da Silva, 65 anos,
foi agredida a pedradas em
Nova Iguaçu, na Baixada
Fluminense, na última sexta-
feira. Segundo a família, ela
foi vítima de intolerância
religiosa por parte de uma
vizinha que não aceita a
regilião praticada por Maria,
que é candomblecista.‘’
Fonte: O Dia, 2017



Definição do Crime de Genocídio
Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio; DECRETO Nº 30.822, DE 6 DE MAIO DE 1952

ARTIGO II

Na presente Convenção entende-se por genocídio qualquer dos 

seguintes atos, cometidos com a intenção de destruir no todo ou em 

parte, um grupo nacional. étnico, racial ou religioso, como tal:

a) matar membros do grupo;

b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membros 

do grupo;

c) submeter intencionalmente o grupo a condição de existência 

capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial;

d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio de 

grupo;

e) efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro 

grupo.




