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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA 

 

RESUMO: As liberdades de crença e de culto são asseguradas no inciso VI do Artigo 5º da 

Constituição da República do Brasil e no art. 41º da Constituição da República Portuguesa. 

Em geral, essas liberdades são compreendidas pela doutrina como espécie do gênero liberdade 

de expressão ou manifestação. Conquista histórica e jurídica das revoluções americana e 

francesa do século XVIII, a liberdade de expressão passou a ser reconhecida como direito 

fundamental em diversas constituições nacionais. Inserida historicamente na doutrina entre as 

chamadas liberdades individuais, a liberdade de expressão constitui direito fundamental para 

o desenvolvimento (self-development) e a realização pessoal (fulfilment) do indivíduo. Essas 

finalidades da liberdade de expressão são bem marcadas no que se refere à liberdade religiosa, 

que abrange a liberdade de crença, pela qual se reconhece ao indivíduo o direito de escolher, 

aderir, mudar ou repudiar uma religião ou crença; a liberdade de culto, pela qual se protegem 

as tradições, os serviços religiosos, os rituais religiosos, sua liturgia, assim como o ato de orar 

e praticar outros atos próprios da religião ou crença. No plano coletivo, a liberdade religiosa é 

condição de possibilidade de uma sociedade tolerante e plural, contribuindo para o 

desenvolvimento de uma sociedade democrática. A liberdade de religião possibilita aos 

cidadãos a compreensão das diferenças culturais inerentes à crença de cada segmento social, 

ampliando efetivamente sua participação na construção de uma sociedade democrática. É 

certo que o só reconhecimento no texto constitucional não é, na prática, garantia de respeito à 

liberdade religiosa. Não são poucos os exemplos de governos de países que, a despeito de 

terem essas liberdades inscritas em sua Constituição, as restringem de forma mais ou menos 

severa. A liberdade religiosa para ser efetiva deve, pois, vir acompanhada da formação de 

uma tradição cultural que reconheça a sua importância para uma sociedade tolerante, plural e 

verdadeiramente democrática. A despeito de sua proteção constitucional, o exercício da 

liberdade religiosa pode, em determinadas circunstâncias, esbarrar ou colidir com outros 

princípios expressos na Constituição. É possível, por exemplo, que o discurso ou a prática 

religiosa apresente uma carga de preconceito ou discriminação. Certos discursos 

preconceituosos ou discriminatórios são apresentados com fundamento em crenças religiosas. 

Aqueles que dessa forma se manifestam invocam o direito à liberdade religiosa. Mas até que 

ponto a liberdade religiosa pode justificar tratamentos ou manifestações racistas ou ofensivos 

a indivíduos integrantes de determinado grupo social? Estaria protegido pelo manto da 

liberdade religiosa o discurso e a prática religiosos discriminatórios contra homossexuais e 

transexuais? O presente trabalho se propõe a investigar a questão dos limites da liberdade 

religiosa, tomando por base pesquisa teórica, calcada nos textos constitucionais e legais e na 

tradição doutrinária. 
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