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Este livro chama a atenção pelo seu título. A oposição entre os termos democracia e 

intolerância  religiosa  sugere  uma  discussão  acalorada  e  polêmica.  O  objetivo  dos 

organizadores do livro foi fortalecer o debate sobre a intolerância religiosa. Para isso 

apresentam diferentes olhares sobre a questão, unidos pela defesa da democracia e da 

liberdade religiosa.

A obra reuniu artigos de autores de diferentes áreas, a maioria deles acadêmicos, em 

especial da área do Direito. Contou com a participação do presidente do Tribunal de 

Justiça  do  Rio  de  Janeiro,  Luiz  Zveiter;  da  diretora  e  professora  do  Instituto  de 

Comunicação Social da Universidade Gama Filho, Diane Kuperman; da pesquisadora 

do Laboratório de Estudos sobre Intolerância e do Museu da Tolerância da Universidade 

de São Paulo e professora da Universidade Gama Filho, Renata Rozental Sancovsky; 

da pesquisadora nas temáticas de Direitos Humanos, Relações Sociais e de Gênero e 

professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marlise Vinagre Silva; e outros 

importantes colaboradores. Houve autores que explicitaram o ponto de vista religioso a 

partir do qual seu texto foi produzido; e outros não. 

A proposta do trabalho foi combater a intolerância religiosa tendo como ponto central a 

defesa da liberdade religiosa, que está no cerne dos princípios democráticos. E são eles 

que  vão nortear  a  argumentação  em prol  da  liberdade  religiosa  e  da  tolerância.  Na 

introdução,  um dos organizadores  diz  que um dos elementos  básicos para o Estado 

Laico é a presença da tolerância religiosa. Esta, por sua vez, foi entendida na obra como 

sinônimo de respeito à liberdade de crença ou não crença. É importante mencionar que 

o livro traz o histórico de algumas religiões do contexto brasileiro.

Para dar uma ideia da obra, selecionei alguns textos de características diferentes que 

pudessem colocar de forma ampla a discussão a respeito da intolerância religiosa e da 

democracia.  Foram  escolhidos  quatro  textos,  cada  um  deles  abordando  um  dos 

principais pontos da temática. Logo, um breve panorama do livro aposta nos seguintes 

temas: a importância da laicidade no Estado de Direito no âmbito legal; a perseguição 

aos judeus em seus diferentes aspectos, sobre tudo a religiosa, no Brasil, na América 



Latina e em alguns países da Europa; a intolerância religiosa sob o ponto de vista das 

relações humanas pela  e na linguagem; e a liberdade,  a democracia  e a intolerância 

contra as matrizes africanas no Brasil.

Desta forma, reuniram-se textos de diferentes teor com a finalidade de se argumentar 

favor  da  defesa  da  liberdade  religiosa  no  Brasil  enquanto  Estado  democrático.  Em 

alguns momentos o livro traz o olhar de algumas confissões religiosas a respeito do 

combate à intolerância, bem como a defesa da tolerância.

 Fica  então,  uma  pergunta:  terá  a  tolerância religiosa  o  mesmo  significado  que 

liberdade religiosa?  Esta é uma questão importante de se refletir após a leitura do livro. 

Não posso deixar de dizer que a ele se destaca por abrir caminho para se pensar um dos 

alicerces da laicidade, a tolerância.

 Vale a pena conferir! Boa Leitura!

[dica de Jordanna Castelo Branco]


