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RESUMO 

A construção histórica do direito à liberdade religiosa tem sido feita a partir do 
paradigma do direito individual, desconsiderando uma perspectiva voltada para a 
alteridade. Diante disso e considerando a ampla gama de religiões, observa-se 
que cada um afirma sua religião como detentora da verdade absoluta e 
inferiorizam aqueles que não estão dentro do seu próprio quadro, logo o 
paradigma religioso domina acaba por imperar sobre os outros. Em referência a 
essa ideia, tem-se as religiões de matriz afrodescendentes, haja vista que estas 
vêm sendo vitimadas com cada vez mais frequência. Sendo assim, a construção 
efetiva do direito à liberdade de crença deve ser baseada na perspectiva da 
alteridade, levando sempre em consideração que cada religião tem sua maneira 
de desenvolver seus cultos e são detentoras de suas próprias verdades, sem que 
haja exclusão de uma ou outra.  O presente estudo visa tentar demonstrar como a 
população encara, sob a perspectiva da alteridade, as religiões de matriz afro 
descendentes. Elucidar sobre o debate de Valladolid e as produções mais 
relevantes de Bartolomé de Las Casas sobre o assunto, com vistas a propor uma 
visão genuinamente latino-americana, pautada na realidade e nos paradigmas 
construídos aqui. Além de expor sobre direitos fundamentais, com enfoque para a 
liberdade de crença. 
 
Palavras-chave: Multiculturalismo, Intolerância, Religiões Afrodescendentes. 

mailto:glauciamaranhao@gmail.com
mailto:brenda.wash@hotmail.com
mailto:vieira.arnaldo@gmail.com


 
I Encontro de Pesquisa e Extensão Docente 
22 de agosto de 2014 
São Luís/MA – Brasil 
_________________________________________________ 
 
REFERÊNCIAS 
 
BERNARDES, Claudio T. T. A Ética da Alteridade em Emmanuel Levinas – 
Uma contribuição atual ao discurso da moral cristã. IN. Revista da Cultura 
Teológica. V.20. N.78. Abr/Jun 2012. Disponível em: 
<http://revistas.pucsp.br/index.php/culturateo/article/view/14447/10541> Acesso 
em 03 de Outubro de 2013.  
 
CAULYT, Fernando. Religiões africanas são principal alvo de intolerância 
religiosa no Brasil. IN. Carta Capital. Publicado em 08 de Fevereiro de 2013. 
Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/religioes-africanas-sao-
principal-alvo-da-intolerancia-religiosa-no-brasil> Acesso em: 03 de Outubro de 
2013.  
 
FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 3. Ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 
 
JUNIOR, Reinaldo da Silva. Uma breve reflexão sobre a Antropologia da 
Religião. In Revista Âncora, Volume 2, Junho de 2007. Disponível em: 
<www.revistaancora.com.br/revista_2/05.pdf> Acesso em 03 de Setembro de 
2013.  
 
WOLKMER, Antonio Carlos. Fundamentos da História do Direito /Antonio 
Carlos Wolkmer (Organizador) – 4. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007.  
 

http://revistas.pucsp.br/index.php/culturateo/article/view/14447/10541
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/religioes-africanas-sao-principal-alvo-da-intolerancia-religiosa-no-brasil
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/religioes-africanas-sao-principal-alvo-da-intolerancia-religiosa-no-brasil
http://www.revistaancora.com.br/revista_2/05.pdf

