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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa a proibição da sacralização de animais no candomblé, sob 
a perspectiva do racismo institucional presente no Brasil. Apresenta-se a discussão 
da constitucionalidade da liturgia do culto de matriz afro-brasileira que traz como 
elemento central as oferendas aos orixás, abordando o conflito entre o princípio 
constitucional da liberdade religiosa e da proteção da identidade étnica do negro 
com o princípio que evoca a proteção animal. Por meio da metodologia 
transdisciplinar, relacionando o conhecimento jurídico com outros campos do saber, 
empreendendo uma análise sociológica, jurídica e crítica, relaciona-se a questão 
jurídica com a forma como se estabelecem as relações raciais no Brasil e as 
implicações disso no enfrentamento da questão religiosa, colimando compreender 
os fatores que ocasionaram a construção de uma imagem depreciativa da 
religiosidade negra. Para tanto, estuda-se a forma como se efetivam as práticas 
racistas no Brasil e sua relação com o racismo institucional, afirmando não ser 
verdadeira a laicidade do Estado brasileiro. Por fim, após avaliar os precedentes 
jurídicos que versam sobre a vedação da crueldade contra o animal, explicita-se a 
distinção em relação ao caso presente, comprovando que não há contraposição 
entre o candomblé e a proteção ao meio ambiente, podendo, inclusive, haver 
ressignificações dentro dos rituais, mas não por meio de imposição estatal, devendo 
o Estado Brasileiro garantir a liberdade do culto afro. 

 

Palavras-chave: Animais.  Crueldade. Racismo. Candomblé. Sacrifício. Liberdade 
Religiosa.  

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes the prohibition of sacralization of animals in candomblé, 
from the perspective of the present institutional racism of Brazil. The article discusses 
the constitutionality of the liturgy of the cult of Afro-Brazilian Matrix, which brings as a 
central element the offerings to the orixás, addressing the conflict between the 
constitutional principle of religious freedom and the protection of the ethnic identity of 
the Negro with the principle that evokes animal protection. By means of the 
transdisciplinary methodology, relating juridical knowledge with other fields of 
knowledge, undertaking a critical juridical sociological analysis, relates the juridical 
question with the way in which the racial relations in Brazil are established and the 
implications of this in the confrontation of the religious question, collimating to 
understand the factors that led to the construction of a depreciative image of black 
religiosity. In order to do so, we study the way in which racist practices in Brazil and 
their relationship with institutional racism are carried out, stating that the laicism of 
the Brazilian State is not true. Finally, after assessing the legal precedents that deal 
with the prohibition of cruelty to animals, the distinction is made explicit in relation to 
the present case, proving that there is no contraposition between candomblé and 
protection of the environment, and, within the rituals, but not by means of state 
imposition, and the Brazilian State should guarantee the freedom of Afro cult. 

 

Keywords: Animals. Cruelty. Racism. Candomblé. Sacrifice. Religious freedom.  
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INTRODUÇÃO 

 

“Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é”. Caetano Veloso nesse verso 

traz a ideia de que cada ser tem compreensão das alegrias e das dores das suas 

escolhas e da sua natureza. O mesmo ocorre com as instituições, dentre as quais, 

pode-se citar a religião. 

O candomblé, enquanto religião com raízes africanas, caracterizada pelo culto 

aos orixás, faz-se muito presente no Brasil e representa um importante elemento de 

identidade do povo negro, grupo étnico marcado pela discriminação. Representa não 

só a religião, mas simulacro cultural de um dos grupos formadores da nação 

brasileira. 

É patente que, no Brasil, há um contexto de discriminação racial, não 

obstante o aparato ideológico que defende o contrário, asseverando serem 

harmoniosas as relações raciais no país. Assim, impende fazer uma séria reflexão 

sobre como o Estado se posicionou no decorrer dos anos sobre a temática racial e 

hoje – num contexto no qual internacionalmente se condena a discriminação, 

pugnando pelo respeito às diferenças – em que medida hodiernamente o Estado 

contribui para a intolerância religiosa que afeta o candomblé, enquanto religião e 

elemento de identidade étnica de um grupo social vulnerabilizado. 

Não obstante a relevância da religião afro-brasileira, historicamente, no Brasil, 

esta foi alvo de atos discriminatórios, não só nas relações particulares, mas também 

institucionalizadas e, hodiernamente, enfrenta mais uma vez um embate jurídico que 

pode comprometer a essência da prática do culto. 

No candomblé, enquanto prática cultural e religiosa para homenagear às 

entidades (orixás), é comum a sacralização de animais não humanos. Dentre as 

diversas formas do indivíduo expressar a sua liberdade, está a liberdade religiosa, 

positivada e assegurada na Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso VI, que 

dispõe: “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o 

livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, proteção aos locais 

de culto e a suas liturgias”. Além disso, a Constituição do Estado Democrático e 

Social de Direito garante o pluralismo religioso e a tutela efetiva das minorias. Por 
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outro lado, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 225, enuncia uma vedação 

categórica de crueldade com os animais. 

Há uma discussão doutrinária sobre a possibilidade de se atribuir a animais 

não humanos ou mesmo a natureza em geral uma dignidade e/ou mesmo a 

titularidade de direitos fundamentais próprios, assim como existem grandes debates 

a respeito dos níveis de proteção a serem atribuídos aos animais, com ou sem o 

reconhecimento da sua condição de sujeitos de direitos. Além disso, altamente 

controverso o problema de quais as consequências jurídicas de tal reconhecimento 

(em sendo o caso), em especial, qual a solução constitucionalmente adequada para 

a solução de eventuais conflitos entre a proteção dos animais e outros bens e 

direitos constitucionais. A questão ganha contornos ainda mais controvertidos 

quando se discute a possibilidade de proibição pelo Estado do sacrifício de animais 

em religiões de matriz africana, em obediência à proteção jurídico-constitucional dos 

animais. 

Se outrora a forma de repressão ao candomblé, enquanto elemento de 

identidade negra, era direta e ostensiva, mediante a criminalização do culto, no 

contexto atual, utilizam-se uma linguagem de proteção a direitos também relevantes 

para direcionar a proibição ou para estigmatizar práticas do culto aos orixás. É nesse 

sentido que se centra o conflito entre a proteção aos animais e o sacrifício de 

animais no candomblé. 

Com a emergência da compreensão de que os animais são seres sencientes, 

que possuem dignidade e que com isso não há justificativa moral para sua 

exploração, alçando-os inclusive à condição de sujeitos de direitos, um novo olhar 

sobre os animais não humanos se erigiu. A legislação brasileira, por sua vez, 

reconheceu a necessidade de proteção aos animais e alçou a texto constitucional e 

infraconstitucional normas que vedam a crueldade em face desses seres. 

Por outro lado, no âmbito social, malgrado já se evidencie um maior 

sentimento de comoção e de aderência ao discurso de proteção animal, ainda 

remanescem práticas nas quais os animais não humanos são objeto de utilização, 

seja para a alimentação, seja para as diversas indústrias, seja para o lazer, seja 
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para a o exercício da fé. E é quanto a este último aspecto que se centra o complexo 

debate jurídico que envolve o candomblé, sendo o objeto deste trabalho. 

Face à tormentosa questão, pretende-se, nesta dissertação, perscrutar os 

fundamentos de ambos os direitos e, a partir da técnica de interpretação e de 

resolução de conflitos entre princípios, buscar uma solução mais adequada para o 

conflito em abstrato. Utilizando o método dedutivo, partindo da análise ampla e 

global da liberdade religiosa, da proteção à manifestação cultural e identidade 

étnica, para, a partir dela, elucubrar sobre as religiões de matriz africana e seus 

obstáculos enfrentados no âmbito jurídico em cotejo com o princípio fundamental de 

proteção aos animais. Por meio de um estudo com metodologia transdisciplinar, 

relacionando o conhecimento jurídico com outros campos do saber, de forma 

horizontal, buscando um sentido jurídico através das relações entre os saberes, a 

ciência, a cultura e a moral. Através de uma análise sociológica, jurídica e crítica 

será possível compreender os fatores que ocasionaram a construção de uma 

imagem depreciativa da religiosidade negra. 

Nesse contexto, empregando a técnica de pesquisa de revisão bibliográfica, 

por meio da consulta à literatura especializada, legislação e jurisprudência sobre o 

tema tratado, apresenta-se o questionamento sobre a constitucionalidade da 

proibição da sacralização de animais no candomblé, investigando se o discurso de 

proteção ao animal legitima o Estado a enquadrar a oferenda de animais aos orixás 

como ilícito, cotejando isso com outras práticas religiosas e sociais que têm como 

pressuposto a utilização da vida de seres não humanos. 

Para tanto, no primeiro capítulo se apresenta o panorama jurídico do conflito 

entre princípios que chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF). Narra-se o caso do 

recurso extraordinário de nº 494601 de origem do Rio Grande do Sul, em que se 

buscou, por meio de uma norma de discriminação positiva afastar a ilicitude do 

abate ritualístico praticado nas religiões de matriz africana. Discorre-se ainda sobre 

os precedentes no STF sobre a crueldade em face de animais. Nesse sentido, 

aborda-se como o plenário da Corte Constitucional enfrentou embates envolvendo 

sacrifício de animais tanto em práticas de entretenimento, como em práticas 

culturais, cotejando tais posicionamentos com o novo caso apresentado àquele 

Juízo, de modo a investigar se apresenta as mesmas premissas que os anteriores. 
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No segundo capítulo, adentra-se em um aprofundamento sobre os direitos 

postos em colisão. Sob o enfoque do conflito de valores envolvendo o culto aos 

orixás e o direito animal, apresentam-se as principais discussões doutrinárias sobre 

o reconhecimento da dignidade desses seres e os reflexos jurídicos dessa 

consideração moral no Brasil. Nesse diapasão, há um olhar sobre o direito dos 

animais, investigando sua base filosófica, o que serviu de fundamento para a nova 

consideração ética de superação ou ao menos para a tentativa de superação e 

crítica ao antropocentrismo. Posteriormente, a análise centra-se sobre o 

ordenamento jurídico brasileiro, verificando o que sustenta em termos 

constitucionais e infraconstitucionais a proteção animal. 

No terceiro capítulo, por sua vez, a reflexão se pauta no candomblé, narrando 

sua origem e as características do seu culto no Brasil. Apresenta-se a 

problematização do candomblé enquanto elemento não só de fé, mas de resistência 

e identidade cultural do povo negro. Assim, analisa-se a proteção constitucional à 

liberdade religiosa, de modo a compreender o arcabouço jurídico que cerca a 

sacralização de animais enquanto manifestação de culto. Logo após, discute-se a 

proteção à manifestação cultural, enfatizando a importância dessa práxis para a 

identidade étnica do povo negro. 

No quarto capítulo, adentra-se na discussão sobre o racismo, seja para 

definir, seja para narrar seu histórico em relação ao povo negro no Brasil, para 

depois analisar as características do racismo à brasileira. Nesse diapasão, 

apresenta-se ainda a relação existente entre a forma de apresentação do racismo no 

Brasil e a utilização do discurso de proteção ao animal para justificar uma prática 

discriminatória institucional e tentar legitimá-la. Por fim, numa tentativa de solução 

do conflito, isto é, a partir do reconhecimento da relevância dos valores em conflitos 

e da consideração de que a jurisprudência do STF na questão animal não tem o 

mesmo motivo determinante para a solução da questão da sacralização de animais 

no candomblé, advém uma sugestão de como equacionar os valores, por meio da 

cedência recíproca e do diálogo intercultural. 

Por meio desse caminho interdisciplinar, conjugando o Direito e a 

Antropologia, reconhecendo, com humildade, a insuficiência do Direito para 

responder uma questão de fundamento sobejamente antropológico, pretende-se 
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empreender, a partir do caso da sacralização de animais, uma análise do discurso 

que tenta utilizar o Direito Animal para justificar o racismo institucional em face dos 

negros. 
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1 PANORAMA JURÍDICO: HARD CASE – SACRALIZAÇÃO DE ANIMAIS NO 

CANDOMBLÉ 

 

1.1 ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 494601/RS 

 

Em 29 de setembro de 2006, foi distribuído ao STF o Recurso Extraordinário 

de nº 494601, originado do Rio Grande do Sul, para a Relatoria do Ministro Marco 

Aurélio de Melo. Ao ser admitido o recurso extraordinário, foi reconhecida sua 

repercussão geral. 

A controvérsia deduzida em juízo consiste num alteração legislativa no 

Código Estadual de Proteção aos Animais do Rio Grande do Sul, Lei nº 11.915 de 

2003. O projeto inicial trazia em seu artigo 2º uma ampla vedação ao sacrifício de 

animais, sem qualquer exceção. In verbis: 

 

Art. 2º - É vedado: 

I - ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a 
qualquer tipo de experiência capaz de causar sofrimento ou dano, 
bem como as que criem condições inaceitáveis de existência; 

II - manter animais em local completamente desprovido de asseio ou 
que lhes impeçam a movimentação, o descanso ou os privem de ar e 
luminosidade; 

III - obrigar animais a trabalhos exorbitantes ou que ultrapassem sua 
força; 

IV - não dar morte rápida e indolor a todo animal cujo extermínio seja 
necessário para consumo; 

V - exercer a venda ambulante de animais para menores 
desacompanhados 

por responsável legal; 

VI - enclausurar animais com outros que os molestem ou aterrorizem; 

VII - sacrificar animais com venenos ou outros métodos não 
preconizados pela Organização Mundial da Saúde - OMS -, nos 
programas de profilaxia da raiva. (RIO GRANDE DO SUL, 2003). 

 

A autoria de tal projeto foi do deputado estadual Manoel Maria dos Santos, 

então pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Antagonicamente, contrapondo-
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se ao referido projeto de lei, os integrantes de movimentos em defesa das religiões 

de matriz africana promoveram protestos, sob o fundamento de que, uma vez 

aprovada a previsão legal apresentada, haveria uma notória ameaça ao abate 

ritualístico que ocorre nas religiões de matriz africana. Tal mobilização ocasionou a 

apresentação, pelo Deputado Estadual Edson Portilho, do Projeto de Lei nº 

282/2003, com o escopo de estabelecer uma ressalva à redação do art. 2º do 

Código Estadual de Proteção aos Animais e garantir a prática do sacrifício nos 

rituais afro-religiosos (ROBERT; PLASTINO; LEITE, 2008). 

Por maioria dos votos (32 a 2), o projeto de lei foi aprovado pela Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Sul, tendo havido a inclusão da expressa exceção de 

ilicitude. Assim, por meio da Lei nº 12.131, publicada no Diário Oficial do Estado do 

Rio Grande do Sul, em 23 de julho de 2004, foi incluída a alteração no Código 

Estadual de Proteção aos Animais, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º - Fica acrescentado parágrafo único ao Art. 2º da Lei nº 
11.915, de 21 de maio de 2003, que institui o Código Estadual de 
Proteção aos Animais, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, 
com a seguinte redação: 

Art. 2º [...] 

Parágrafo único - Não se enquadra nessa vedação o livre exercício 
dos cultos e liturgias das religiões de matriz africana. (RIO GRANDE 
DO SUL, 2004). 

 

Na mesma data, regulamentando a alteração promovida pela Lei nº 

12.131/04, foi publicado o Decreto nº 43.252, estabelecendo, em seu artigo 3º, o 

seguinte: 

 

Art. 3º [...] 

Para o exercício de cultos religiosos cuja liturgia provém de religiões 
de matriz africana, somente poderão ser utilizados animais 
destinados à alimentação humana, sem a utilização de recursos de 
crueldade para a sua morte. (RIO GRANDE DO SUL, 2004). 
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Deste modo, consagrou-se na legislação estadual uma norma expressa de 

discriminação positiva1, por meio da qual o Estado do Rio Grande do Sul buscou 

tutelar a proteção aos rituais das religiões de matriz africana, que trazem em seu 

cerne a sacralização de animais, por meio de um abate realizado sem 

insensibilização do animal, conforme preconiza a normatização para os demais tipos 

de abate2. 

Essa alteração legislativa gerou a insurgência por meio do Procurador Geral 

de Justiça, Roberto Bandeira Pereira, que propôs Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 70010129690, perante o Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul em face da Assembleia Legislativa e do Governador do Estado, sob o 

fundamento de que tal norma seria inconstitucional tanto no viés formal, como no 

seu viés material. 

Formalmente a inconstitucionalidade residiria no fato de que o dispositivo 

legal contraria o art. 22, inciso I, da Constituição Federal, segundo o qual a 

competência para tratar sobre direito penal é privativa da União. Sob o argumento 

de natureza material, o dispositivo estadual estaria contrariando a norma penal 

estatuída no artigo 32, da Lei Federal nº 9.605/983, que trata sobre as sanções 

penais decorrentes de crimes ambientais, como também afrontando o art. 64, da lei 

de contravenções penais4. Ademais, a referida norma afrontaria o princípio da 

                                                           
1 Discriminação positiva equivale a ação afirmativa, definindo praticas positivas tomadas ou 

determinadas pelo Estado de forma compulsória ou espontânea, visando à eliminação de 
desigualdade que foram acumuladas no decorrer da história da sociedade, tendo como beneficiários 
grupos marginalizados e discriminados na sociedade. Denota a preocupação com a participação e 
resgate das minorais desfavorecidas e rompimento com preconceitos. (VILAS-BÔAS, 2003, p. 29-
31). 

2 A inspeção ante mortem dos animais destinados ao abate é tratada pelo Decreto 9.013/2017 que 
regulamenta a Lei 7.889/1989. No que importa ao nosso exame, a inspeção abarca a avaliação do 
bem estar dos animais (art. 12, I) e a verificação dos meios de transporte (art. 12, XIII). O 
estabelecimento é obrigado a adotar medidas para evitar maus tratos e aplicar ações que visem à 
proteção e ao bem-estar animal, até o momento do abate (art. 88) que requer prévio descanso, 
jejum e dieta hídrica (art. 103). Em conformidade com a norma, só é permitido o abate mediante o 
emprego de métodos humanitários, utilizando-se de prévia insensibilização (art. 112). A Instrução 
Normativa 3, de 17 de janeiro de 2000 aprova o regulamento técnico de métodos de insensibilização 
para o abate humanitário de animais de açougue. (AGRELLI, 2017, p. 205). 

3 Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou 
domesticados,  nativos ou exóticos: 

   Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
  § 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda 

que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. 
  § 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal. (BRASIL, 1998). 
4 Art. 64. Tratar animal com crueldade ou submetê-lo a trabalho excessivo: 
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igualdade, previsto na Constituição Federal, uma vez que estaria trazendo uma 

exceção em privilégio às religiões de matriz africana. Contudo, outras religiões 

também utilizariam o abate ritualístico sem, entretanto, terem sido contempladas na 

exceção legal. Deste modo, essa ação requereu a concessão de liminar a fim de 

sustar os efeitos do parágrafo único, do art. 2º, da Lei Estadual nº 12.131/04 (RIO 

GRANDE DO SUL, 2004). 

Em 18 de Abril de 2005, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou 

improcedente a ação5. O relator do acórdão, Desembargador Araken de Assis, votou 

pelo seu indeferimento. O julgamento teve 14 (quatorze) desembargadores que 

julgaram a favor da constitucionalidade do dispositivo, 10 (dez) que julgaram pela 

procedência da ação. 

O Desembargador Relator Araken de Assis, no voto que indeferiu o pedido 

liminar formulado pelo Procurador Geral da Justiça, entendeu que não houve 

usurpação de competência legislativa, nem tampouco inconstitucionalidade material. 

Sobre a questão formal, asseverou não haver  usurpação da competência legislativa 

da União em matéria penal (art. 22, I, da CF/88), advertiu que o art. 2°, parágrafo 

único, da Lei 11.195/03, com a redação da Lei 12.131/04, tão só pré-exclui dos atos 

arrolados no próprio dispositivo as práticas religiosas. Elucidou o Relator que de 

modo algum se pode pretender que tal dispositivo elimine o crime capitulado no art. 

32, da Lei 9.605/98 ou que semelhante excludente de antijuridicidade se aplique 

nesta esfera, até porque os efeitos da norma se exaurem no âmbito do “Código 

Estadual de Proteção aos Animais” e de suas sanções. Quanto à questão da ofensa 

ao princípio da isonomia, a existência de outras religiões que se ocupam do 

sacrifício ritual de animais não tornaria, de per si, inconstitucional a disposição. Ela 

                                                                                                                                                                                     
  Pena – prisão simples, de dez dias a um mês, ou multa, de cem a quinhentos mil réis.  
  § 1º Na mesma pena incorre aquele que, embora para fins didáticos ou científicos, realiza em lugar 

público ou exposto ao publico, experiência dolorosa ou cruel em animal vivo.  
 § 2º Aplica-se a pena com aumento de metade, se o animal é submetido a trabalho excessivo ou 

tratado com crueldade, em exibição ou espetáculo público. (BRASIL, 1941). 
5 CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. SACRIFÍCIO RITUAL DE ANIMAIS. 

CONSTITUCIONALIDADE.1. Não é inconstitucional a Lei 12.131/04-RS, que introduziu 
parágrafo único ao art. 2.° da Lei 11.915/03-RS, explicitando que não infringe ao “Código 
Estadual de Proteção aos Animais” o sacrifício ritual em cultos e liturgias das religiões de matriz 
africana, desde que sem excessos ou crueldade. Na verdade, não há norma que proíba a morte 
de animais, e, de toda sorte, no caso a liberdade de culto permitiria a prática. 

          2. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VOTOS VENCIDOS. (RIO GRANDE DO SUL, 2005). 
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se mostraria apenas insuficiente e suscetível de generalização. (RIO GRANDE DO 

SUL, 2005). 

Quanto à matéria penal, Araken de Assis entendeu que o sacrifício de animais 

nas cerimônias religiosas de matriz africana não configura afronta direta aos 

dispositivos penais estatuídos nos art. 32, da Lei Federal nº 9.605/98 e no art. 64, da 

Lei de Contravenções Penais. Para ele, termos como maus-tratos e crueldade são 

carregados de subjetividade. (RIO GRANDE DO SUL, 2005). 

 O referido Desembargador afirmou que no Brasil “nenhuma lei proíbe matar 

animais próprios ou sem dono”, do mesmo modo que não há “norma que só autorize 

matar animal próprio para fins de alimentação”. Assim, efetivou uma analogia entre a 

morte de um animal num culto religioso e a que ocorre nos matadouros de aves e 

que seria louvada pelas autoridades econômicas com grandiosa geração de moedas 

fortes para o bem do Brasil. Entendeu o desembargador que existindo algum 

excesso eventual, talvez se configure, nas peculiaridades do caso concreto, a já 

mencionada contravenção, porém, em tese, nenhuma norma de ordem pública ou 

outro direito fundamental restringiria a prática explicitada no texto controvertido. (RIO 

GRANDE DO SUL, 2005). 

Inconformado com a decisão do Tribunal Gaúcho, o Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Sul interpôs o recurso extraordinário nº 494601. Nesse 

processo, já houve manifestação, em 07/03/2007, da Procuradoria Geral da 

República (PGR). No opinativo, seguiu-se a mesma posição jurídica sufragada pela 

Desembargadora Maria Berenice Dias, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

quando se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso ou pelo 

provimento parcial deste para expungir da norma questionada a expressão “de 

matriz africana”, permanecendo o dispositivo com a seguinte redação: “não se 

enquadra nesta vedação o livre exercício dos cultos e liturgias das religiões.” (RIO 

GRANDE DO SUL, 2005). 

 Nesse caso, atender-se-ia ao princípio da isonomia, para que a norma de 

discriminação positiva não se restringisse apenas aos cultos de matriz africana, mas 

a todas as religiões que realizassem o abate ritual. 
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1.2 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CRUELDADE CONTRA ANIMAIS 

 

O caso do sacrifício de animais nas religiões de matriz africana não é o 

primeiro a chegar à Corte Brasileira envolvendo o direito dos animais. Na 

jurisprudência do STF, constam julgamentos do órgão colegiado nos quais se 

envolveu conflito entre a proteção animal e outros direitos fundamentais. 

O primeiro precedente foi em março de 1998, quando ocorreu o julgamento 

alusivo à prática da farra do boi, que chegou ao STF por meio do recurso 

extraordinário de nº 153.531, sob a relatoria do Ministro Francisco Rezek. O recurso 

extraordinário derivou de uma ação civil pública intentada pelo Ministério Público de 

Santa Catarina em face da omissão do Estado em coibir uma prática que ensejava 

crueldade e ofensa à Constituição Federal. 

Nesse caso havia um embate entre o direito do animal de não sofrer 

crueldade e o direito de proteção à manifestação cultural. O Ministro Maurício 

Correa, no seu voto de vista, asseverou que a farra de boi seria uma prática cultural 

de mais de duzentos anos e como tal, estaria protegida pelos artigos 215 e 216, da 

Constituição Federal. As exacerbações da prática cultural é que deveriam ser 

questão de polícia, eis que à época constituíam contravenção penal, mas isso não 

anularia a proteção em geral da prática cultural. A farra do boi seria uma legítima 

manifestação popular oriunda dos povos que formaram a comunidade catarinense. 

Assim, só dos excessos deveriam ser punidos. (BRASIL, 1998, 24-25). 

Por maioria de votos, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu 

que o festival “Farra do boi” constitui prática que sujeita animais a tratamento cruel, 

em violação do art. 225, §1, VII, da Constituição. O redator para o acórdão foi o 

Ministro Marco Aurélio6. 

Para o Ministro Marco Aurélio, a manifestação cultural deve ser estimulada, 

desde que não enseje a prática cruel. Explicitando sobre a prática da “farra do boi”, 

                                                           
6 COSTUME – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ESTÍMULO – RAZOABILIDADE – PRESERVAÇAO 

DA FAUNA E DA FLORA – ANIMAIS – CRUELDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o 
pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não 
prescinde da observância da norma do inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, no que 
veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Procedimento discrepante da norma 
constitucional denominado “farra do boi”. (BRASIL, 1998). 
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afirma: “Cuida-se de uma prática cuja crueldade é ímpar e decorre das 

circunstâncias de pessoas envolvidas por paixões condenáveis buscarem, a todo 

custo, o próprio sacrifício animal”. (BRASIL, 1998, p. 27). 

Em 2011, foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal a ADI nº 1856, originada 

do Rio de Janeiro, sob a Relatoria do Ministro Celso de Mello7. O objeto da 

discussão foi uma lei estadual que buscava regulamentar a prática da rinha de 

galos. 

Mais uma vez estava sob colisão o direito à manifestação cultural e o direito 

ao animal não sofrer crueldade. Prevaleceu o entendimento segundo o qual havia 

                                                           
7 EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - BRIGA DE GALOS (LEI FLUMINENSE 

Nº 2.895/98) - LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE, PERTINENTE A EXPOSIÇÕES E A 
COMPETIÇÕES ENTRE AVES DAS RAÇAS COMBATENTES, FAVORECE ESSA PRÁTICA 
CRIMINOSA - DIPLOMA LEGISLATIVO QUE ESTIMULA O COMETIMENTO DE ATOS DE 
CRUELDADE CONTRA GALOS DE BRIGA - CRIME AMBIENTAL (LEI Nº 9.605/98, ART. 32) - 
MEIO AMBIENTE - DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE (CF, ART. 225) - 
PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU CARÁTER DE METAINDIVIDUALIDADE - DIREITO 
DE TERCEIRA GERAÇÃO (OU DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O POSTULADO 
DA SOLIDARIEDADE - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA FAUNA (CF, ART. 225, § 1º, VII) - 
DESCARACTERIZAÇÃO DA BRIGA DE GALO COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL - 
RECONHECIMENTO DA INCONSTITUIONALIDADE DA LEI ESTADUAL IMPUGNADA - AÇÃO 
DIRETA PROCEDENTE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE 
EXPOSIÇÕES E COMPETIÇÕES ENTRE AVES DAS RAÇAS COMBATENTES - NORMA QUE 
INSTITUCIONALIZA A PRÁTICA DE CRUELDADE CONTRA A FAUNA - 
INCONSTITUCIONALIDADE. - A promoção de briga de galos, além de caracterizar prática 
criminosa tipificada na legislação ambiental, configura conduta atentatória à Constituição da 
República, que veda a submissão de animais a atos de crueldade, cuja natureza perversa, à 
semelhança da “farra do boi” (RE 153.531/SC), não permite sejam eles qualificados como inocente 
manifestação cultural, de caráter meramente folclórico. Precedentes. - A proteção jurídico-
constitucional dispensada à fauna abrange tanto os animais silvestres quanto os domésticos ou 
domesticados, nesta classe incluídos os galos utilizados em rinhas, pois o texto da Lei Fundamental 
vedou, em cláusula genérica, qualquer forma de submissão de animais a atos de crueldade. - Essa 
especial tutela, que tem por fundamento legitimador a autoridade da Constituição da República, é 
motivada pela necessidade de impedir a ocorrência de situações de risco que ameacem ou que 
façam periclitar todas as formas de vida, não só a do gênero humano, mas, também, a própria vida 
animal, cuja integridade restaria comprometida, não fora a vedação constitucional, por práticas 
aviltantes, perversas e violentas contra os seres irracionais, como os galos de briga (“gallus-
gallus”). Magistério da doutrina. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. - Não se revela 
inepta a petição inicial, que, ao impugnar a validade constitucional de lei estadual, (a) indica, de 
forma adequada, a norma de parâmetro, cuja autoridade teria sido desrespeitada, (b) estabelece, 
de maneira clara, a relação de antagonismo entre essa legislação de menor positividade jurídica e o 
texto da Constituição da República, (c) fundamenta, de modo inteligível, as razões 
consubstanciadoras da pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo autor e (d) postula, com 
objetividade, o reconhecimento da procedência do pedido, com a conseqüente declaração de 
ilegitimidade constitucional da lei questionada em sede de controle normativo abstrato, delimitando, 
assim, o âmbito material do julgamento a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal. 
Precedentes. 
(ADI 1856, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 26/05/2011, DJe-198 
DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-02 PP-00275 RTJ VOL-00220-01 
PP-00018 RT v. 101, n. 915, 2012, p. 379-413). 
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uma contrariedade global da lei mencionada com o artigo 225, parágrafo 1º, VII. 

Conforme o acórdão, a previsão contida nesse dispositivo constitucional, além de 

veicular conteúdo de alto significado ético-jurídico, justifica-se em função de sua 

própria razão de ser, motivada pela necessidade de impedir a ocorrência de 

situações de risco que ameacem ou coloquem em situação de risco todas as formas 

de vida, não só a do gênero humano, mas, também, a própria vida animal. 

Salientou-se que a integridade do animal restava comprometida por práticas 

aviltantes, perversas e violentas. Não obstante a demonstração de consideração 

moral em relação aos animais não humanos, ainda se verificou no discurso que o 

sentido da proteção seria respeitar a fauna, como condição inafastável de 

subsistência e preservação do meio ambiente em que vivem os próprios seres 

humanos. (BRASIL, 2011, p. 20-21). 

No mesmo julgamento foi realizada uma analogia entre a crueldade sofrida 

pelo animal na rinha de galo e a tortura. O Ministro Ayres Britto chamou a atenção 

para o fato de que nessa prática da briga entre os galos, a crueldade caracteriza 

verdadeira tortura8, vez que se notabiliza na prática o uso do derramamento de 

sangue e da mutilação física como um meio, porque o fim é a morte. O jogo só vale 

se for praticado até a morte de um dos galos. O fim é, verdadeiramente, a morte de 

cada um deles; a briga até a exaustão e a morte. (BRASIL, 2011, p. 51). 

Sobre a questão do conflito entre a norma que veda a crueldade em face do 

animal e a norma constitucional que protege as manifestações culturais, segundo o 

Relator, as manifestações culturais deveriam ser estimuladas, não as práticas cruéis. 

A cultura deveria pressupor desenvolvimento que contribua para a realização da 

dignidade da pessoa humana e da cidadania e para a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária; por conseguinte, as brigas de galo, enquanto sujeição da vida 

animal a experiências de crueldade não poderiam caracterizar manifestações de 

índole cultural. (BRASIL, 2011, p. 40-43). 

Nesse sentido, ainda se demonstrou o viés antropocêntrico da proteção que 

se tentou efetivar, pois a proibição da manifestação cultural em razão da sua face 

cruel ainda tinha o fundamento da proteção ao meio ambiente para a subsistência 

                                                           
8 A tortura proibida pela Constituição Federal expressamente no inciso III do artigo 5º, que enuncia: 

“III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”. 
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dos homens. Há nesse sentido uma evidente ênfase à proteção do meio ambiente 

colimando a preservação da vida humana. 

Tanto é assim que os Ministro Cezar Peluso e Ricardo Lewandowski 

chamaram a atenção sobre a vedação à prática cruel contra o animal, ao afirmarem 

que esta tem como substrato de proteção a dignidade da pessoa humana. 

Destacaram que a proibição da prática da rinha de galos também tem como 

fundamento as proibições de todas as práticas que promovam, estimulem e 

incentivem ações e reações que diminuem o ser humano como tal e ofendam, 

portanto, a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, fundamento da 

República. (BRASIL, 2011, p. 62). 

A ação foi julgada provida por unanimidade de votos. 

Outro relevante precedente do STF consiste na ADI nº 49839, que 

questionava e buscava a declaração de inconstitucionalidade, com pedido de 

medida cautelar, da Lei nº 15.299, de 8 de janeiro de 2013, do Estado do Ceará, que 

regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural. 

Mais uma vez havia o embate entre o direito de proteção à manifestação 

cultural e o direito do animal em ter preservada sua integridade física e não ser 

submetido à crueldade. Se no precedente anterior houve unanimidade no 

julgamento, nesse processo foi muito controvertida a discussão, sobretudo em 

realce à manifestação cultural de grave importância na região nordestina e pelo fato 

de ser uma prática que movimenta representativo valor financeiro. 

O Relator, Ministro Marco Aurélio de Melo, apresentou seu voto pelo 

provimento da ação. Para ele, a forma como é desenvolvida a vaquejada implica em 

maus tratos já que a atividade de perseguir animal que está em movimento, em alta 

velocidade, puxá-lo pelo rabo e derrubá-lo, a mínima possibilidade de o boi não 

sofrer violência física e mental quando submetido a esse tratamento. (BRASIL, 

2016). 

                                                           
9 VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS – CRUELDADE MANIFESTA – 

PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o 
Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a 
difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 
da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa 
da norma constitucional a denominada vaquejada. 
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O Ministro Ricardo Lewandowski aderindo ao Relator, evocou como 

fundamento a Carta da Terra que fora subscrita pelo Brasil, documento internacional 

voltado à sustentabilidade, à paz, e à justiça socioeconômica, idealizada pela 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, 

que dentre seus vários princípios, estabelece “reconhecer que todos os seres são 

interligados, e cada forma de vida tem valor, independentemente de sua utilidade 

para os seres humanos. Isso significa respeitar todos os seres vivos em sua 

completa alteridade”. (BRASIL, 2016, p.123). 

A Ministra Carmen Lúcia, por sua vez, também ratificou o entendimento do 

Ministro Relator ao destacar que as vaquejadas são manifestações extremamente 

agressivas contra os animais, sobretudo ao analisar a Constituição dentro de um 

marco civilizatório que preserve a vida e, com isso, tenta fazer com que a violência 

não ultrapasse, nem chame mais violência. (BRASIL, 2016, p. 126). 

O Ministro Celso de Mello destacou no seu voto previsão contida no caput e 

no parágrafo 1º, inciso VII, do artigo 225, da Constituição Federal 10, alertando que o 

ordenamento constitucional brasileiro, para conferir efetividade e proteger a 

integridade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

visando, com tais objetivos, neutralizar o surgimento de conflitos intergeneracionais, 

impôs, ao Poder Público, dentre outras medidas essenciais, a obrigação de proteger 

a fauna, vedadas, para tanto, práticas que coloquem em risco sua função ecológica 

ou que provoquem a extinção de espécies ou, ainda, que submetam os animais a 

atos de crueldade. (BRASIL, 2016, p. 87). 

O Ministro reafirmou a jurisprudência do STF contra práticas cruéis contra os 

animais. Encontrando apoio inclusive na Lei penal incriminadora, especificamente o 

artigo 32, da Lei de Crimes Ambientais. Ele excluiu da configuração de expressão de 

atividade cultural o sofrimento desnecessário dos animais, pois isso repugna aos 

padrões civilizatórios que informam as formações sociais contemporâneas. Deste 

modo, concluiu que a sujeição da vida animal a experiências de crueldade não é 

compatível com a Constituição do Brasil. (BRASIL, 2016, p. 94). 

                                                           
10 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
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Contrapondo-se ao entendimento do Ministro Relator, Gilmar Mendes chama 

a atenção para a ideia de pluralismo, indicando que a posição do Tribunal deveria 

ser de moderação, no sentido em que a censura deveria ser na forma de execução 

da legislação, isto é, a cautela deveria ocorrer com o aperfeiçoamento na execução 

da lei para reduzir as possibilidades de lesão aos animais. (BRASIL, 2016). 

No seu voto, o Ministro Teori Zavascki fez uma digressão ao advertir que a 

análise deveria se centrar na constitucionalidade ou na inconstitucionalidade da lei, 

não discutindo assim sobre a inconstitucionalidade da prática da vaquejada. 

Consoante o Ministro, existem vaquejadas cruéis e vaquejadas não cruéis. Para ele 

a lei objeto da ação de inconstitucionalidade busca evitar justamente a forma de 

vaquejada cruel. (BRASIL, 2016, p. 59-61). 

Ainda no sentido da divergência, o Ministro Luiz Fux cotejou a análise da 

prática cultural com a análise da ética alimentar humana. Assim, inicialmente o 

Ministro narrou a forma como o boi vira filé, isto é, como a indústria alimentícia trata 

o boi até que chegue alimento nas mesas dos brasileiros. Logo, no plano empírico, 

questiona se existe meio mais cruel de tratamento do animal do que o abate 

tradicional no Brasil, que não é vedado pela Constituição. (BRASIL, 2016, p. 77). 

Dessa forma, fazendo uma analogia entre a alimentação e a prática cultural, 

propugnou o Ministro pela possibilidade de exploração dessa atividade cultural, com 

essas ponderações legislativas que afastam a crueldade da vaquejada, levando-se 

ainda em consideração que, com toda essa humanização, não há nada mais cruel 

do que o meio através do qual o povo se alimenta, com o abate do boi, o que, 

inclusive, seria contemplado constitucionalmente como direito social. (BRASIL, 2016, 

p. 78). 

A partir da Bíblia e da narrativa da história de Deus com Abraão, o Ministro 

Dias Toffoli, no seu voto, explicita que “ao longo do tempo, na evolução do processo 

civilizatório, substituiu-se o sacrifício humano pelo sacrifício animal”. (BRASIL, 2016, 

p.80).Com isso evoca a matriz antropocêntrica que domina a ética11. 

                                                           
11 Para o Ministro Dias Toffoli, não há como negar que todas as religiões, não só o cristianismo, têm 

atribuído ao ser humano a centralidade do mundo. As características morais têm sido designadas 
exclusivamente aos homens e mulheres, configurando o antropocentrismo, pensamento que 
prevalece até hoje nas nações, mas sem não excluiu o entendimento segundo o qual existe o dever 
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Dias Toffoli começa a tratar da diferenciação do caso em relação aos 

precedentes anteriores do Supremo ao asseverar que a atividade da vaquejada não 

é clandestina, mas regulamentada. Para ele, na “farra do boi”, não há técnica, não 

há doma e não se exige habilidade e treinamento específicos, diferentemente do 

caso dos vaqueiros, que são profissionais habilitados, inclusive, por determinação 

legal (Lei nº 12.870/13). Portanto, não haveria que se falar em atividade paralela ao 

Estado, ilegítima, clandestina, subversiva. (BRASIL, 2016, p. .119). Para o Ministro, 

não há prova cabal de que os animais, de modo sistemático, sejam vítimas de 

abusos, de crueldade e de maus tratos; além disso, a própria lei objeto da ação teria 

por escopo fazer a defesa dos animais contra essas ações, exigindo o respeito aos 

animais e não institucionalizava a tortura. (BRASIL, 2016, p. 121). 

A Ministra Rosa Weber cita no seu voto o enquadramento do caso à Lei nº 

9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), esclarecendo que abusar, maltratar, ferir e 

mutilar são ações cruéis e a jurisprudência do Supremo, associa, pois, o ato cruel ao 

ato de violência.” (BRASIL, 2016, p.71). 

O Ministro Luís Roberto Barroso, em seu voto, analisando a forma como se 

pratica a vaquejada, alerta que não é evidente que a vaquejada não possa ter lugar 

sem os supostos atos de crueldade apontados. Segundo ele, embora não existam 

estudos epidemiológicos publicados especificamente sobre a ocorrência de lesões 

em bois envolvidos em vaquejadas, isso não significa que esses animais não 

estejam sendo submetidos a crueldade quando suas caudas são torcidas e 

tracionadas bruscamente pelos vaqueiros, assim como quando são tombados. O 

controle e o uso de animais por humanos podem ser compatíveis com a garantia de 

um tratamento minimamente decente aos animais, mas no caso da vaquejada, 

infelizmente, não seria possível essa conciliação sem descaracterização dos 

elementos essenciais da prática. (BRASIL, 2016, p. 49-55). 

Barroso, no seu discurso corrobora o entendimento segundo o qual os 

animais possuem um interesse incontestável, que é o de não sofrer. De acordo com 

ele, embora ainda não se reconheça a titularidade de direitos jurídicos aos animais, 

                                                                                                                                                                                     
de proteção em relação aos animais. Para ele não se pode olvidar que “as manifestações culturais 
esportivas, assim como as religiões, são frutos da sociedade e de seu tempo”. (BRASIL, 2016, p. 
119). 
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como seres sencientes, têm eles pelo menos o direito moral de não serem 

submetidos a crueldade, não obstante ainda haja sua utilização pelos humanos em 

outras situações. Salientou ainda a inegável opção ética de reconhecer o interesse 

mais primordial dos animais, qual seja o interesse de não sofrer quando esse 

sofrimento puder ser evitado. (BRASIL, 2016, p. 55). 

O Ministro chama a atenção para os precedentes do Supremo quanto à 

crueldade animal, observando que as atividades já declaradas inconstitucionais pelo 

STF como “farra do boi” e “brigas de galos” são manifestações culturais com 

características de entretenimento. Acresce que a vaquejada também possui 

características de entretenimento, por ser ela uma “atividade recreativa-competitiva, 

com características de esporte”. (BRASIL, 2016, p, 45). 

A análise fulcra-se na compreensão de ser ou não cruel a prática. Segundo o 

Ministro Luís Roberto Barroso, o termo crueldade está associado à ideia de 

intencionalmente causar significativo sofrimento a uma pessoa ou a outro ser 

senciente. O sofrimento pode ser físico ou mental. A crueldade, nos termos do art. 

225, § 1º, VII, da Constituição, consiste em infligir, de forma deliberada, sofrimento 

físico ou mental ao animal. Para o Ministro, a proteção dos animais contra a 

crueldade, que vem inscrita no capítulo constitucional dedicado ao meio-ambiente, 

atrai a incidência do denominado princípio da precaução. Tal princípio significa que, 

na esfera de sua aplicação, mesmo na ausência de certeza científica, isto é, ainda 

que exista dúvida razoável sobre a ocorrência ou não de um dano, o simples risco já 

traz como consequência a interdição da conduta em questão. (BRASIL, 2016, p. 47). 

O Ministro Luís Roberto Barroso chama a atenção para o fato de que a 

Constituição e a jurisprudência do STF não impedem que manifestações culturais 

envolvam animais. O que elas vedam são manifestações culturais de entretenimento 

que submetam animais a crueldade. Em certos casos será possível, por meio de 

regulamentação, impedir a imposição desse tipo de sofrimento grave. (BRASIL, 

2016, p. 55). 

A ministra Rosa Weber mais uma vez evidencia a característica do 

entretenimento na prática da vaquejada. E, malgrado seja uma manifestação 

cultural, enquanto um entretenimento, traz em seu bojo a crueldade ao animal não 
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encontra agasalho no artigo 215, da Constituição Federal, eis que a previsão no 

inciso VII, do § 1º, do artigo 225, da Constituição Federal possui uma matriz 

biocêntrica, dado que a Constituição confere valor intrínseco também às formas de 

vidas não humanas, no caso, os seres sencientes. (BRASIL, 2016, p. 65). 

Por maioria foi declarada a inconstitucionalidade da Lei do Ceará, restando, 

naquele momento, mantida a jurisprudência do Supremo no sentido em que não 

estaria agasalhada pela Constituição Federal a prática de uma manifestação cultural 

que trouxesse em seu bojo a crueldade contra o animal. 

As decisões sobre maus-tratos de animais podem servir para a possibilidade 

de mudança de paradigma em direção ao reconhecimento de direitos aos animais, 

consoante defende Tagore Silva. (2009, p. 210). 
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2 PROTEÇÃO ANIMAL ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

2.1 BASES FILOSÓFICAS DA PROTEÇÃO ANIMAL 

 

Para ajustar-se, conduzir-se, localizar-se física ou intelectualmente, identificar 

e resolver problemas que se apresentam no mundo que cerca o homem, são 

construídas as representações. Por representação social se compreende uma forma 

de conhecimento elaborado por determinado grupo sobre um objeto social, 

assumindo importância ao exercer funções de guiar comportamento e facilitar a 

comunicação entre os membros do grupo que a compartilha. Permite aos sujeitos 

interpretarem o mundo e orientarem a comunicação entre eles, na medida em que, 

ao entrarem em contato com um determinado objeto, o representam e, em certo 

sentido, criam uma teoria que vai orientar suas ações e comportamentos. 

(MOSCOVICI, 2011, p. 29-42). 

A representação social do animal é decorrente da objetivação do objeto, por 

parte dos sujeitos, o que depende basicamente dos condicionantes culturais, isto é, 

do acesso diferenciado às informações em função da inserção social dos sujeitos e 

dos aspectos valorativos do grupo – sistema de valores do grupo. 

A relação do homem com o animal, o que perfaz a representação social 

deste, é herdada, segundo Tom Regan. Para o autor: “Devidamente aculturados, 

nós internalizamos, sem críticas, o paradigma cultural. Vemos os animais como 

nossa cultura os vê” (REGAN, 2006, p. 28).  

Nesse sentido, a representação social, no caso dos animais, de forma mais 

pujante é influenciada pela ética tradicional antropocêntrica. Assim, os animais não 

humanos são subjugados e considerados pelo que podem oferecer e render aos 

seres humanos. Possuem valor instrumental. Nesse sentido, há um especismo na 

relação homem com animais não humano, na medida em que as ideias, os 

pensamentos, as doutrinas e visões de mundo têm como pressuposto a crença de 

que os animais não humanos são destituídos de atributos espirituais e totalmente 

desprovidos de dignidade moral. (GORDILHO, 2008, p. 17). 
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A razão, a partir das ideias de Descartes, passa a ocupar o centro de todo o 

saber, sendo considerada a única forma de se conhecer a verdade. A razão que é 

por ele considerada como a causa que distingue o homem dos animais, denotando, 

assim, a visão antropocêntrica do seu pensamento. Ao se referir à incapacidade de 

fala dos animais, Descartes ressalta que somente o ser humano possui fala, 

simplesmente por possuir a razão que ao lhe permitir pensar, permite a expressão 

por meio de palavras. Os animais agiriam por meio de disposição dos órgãos, não 

racionalmente. Além disso, frisa a dualidade entre homem e animal ao constatar que 

os animais não possuem alma e isso justificaria sua utilização pelos seres humanos, 

o que alça os homens à condição de senhor da natureza. Nesse sentido, a alma 

imortal identificada como consciência é um atributo que Deus criou somente para os 

seres humanos, incutiu-se no homem a ideia de superioridade e desprezo em 

reação às demais espécies. (DESCARTES, 1996, p. 64-66). 

 

E isso não prova somente que os animais possuem menos razão do 
que os homens, mas que não possuem nenhuma razão. Pois vemos 
que é necessário bem pouco para saber falar; e, se bem que se 
percebe desigualdade entre os animais de uma mesma espécie, 
assim como entre os homens, e que uns são mais fáceis de adestrar 
que outros, não é acreditável que um macaco ou um papagaio, que 
fossem os mais perfeitos de sua espécie, não igualassem nisso uma 
criança das mais estúpidas ou pelo menos uma criança com o 
cérebro confuso, se a sua alma não fosse de uma natureza a 
totalmente diferente da nossa. E não se devem confundir as palavras 
com os movimentos naturais, que testemunham as paixões e podem 
ser imitados pelas máquinas e também pelos animais; nem pensar, 
como alguns antigos, que os animais falam, embora não entendamos 
sua linguagem: pois, se fosse verdade, visto que possuem muitos 
órgãos correlatos aos nossos, poderiam fazer-se compreender tanto 
por nós como por seus semelhantes. E também coisa digna de nota 
que, apesar de haver muitos animais que demonstram mais 
habilidade do que nós em algumas de suas ações, percebe-se, 
contudo, que não a demonstram nem um pouco em muitas outras: de 
forma que aquilo que faz em melhor do que nós não prova que 
possuam alma; pois, por esse critério, tê-la-iam mais do que qualquer 
um de nós e agiriam melhor em tudo; mas, ao contrário, que não a 
possuem, e que é a natureza que atua neles conforme a disposição 
de seus órgãos: assim como um relógio, que é feito apenas de rodas 
e molas, pode contar as horas e medir o tempo com maior precisão 
do que nós, com toda a nossa sensatez. (DESCARTES, 1996, p. 64-
66). 
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Assim, erigiu-se a ideia de antropocentrismo, fundada na superioridade do 

homem em virtude da razão, o que implicou na representação social dos animais. 

Neste sentido, muito comum ser considerado como objeto de consumo, como coisa, 

que pode ser adquirida, mesmo sem consciência da responsabilidade que advém 

disso. Animais não humanos são vistos como coisa, tal como ocorre com os animais 

que são destinados à pecuária, à indústria do vestuário e às pesquisas científicas. 

Noutro contexto, algumas categorias de animais são consideradas como 

pragas e desprovidos de qualquer consideração ou estima, é o que ocorre com 

insetos, alguns invertebrados e os ratos. 

Outra representação social dos animais está atrelada à antropomorfização 

destes, quando se busca atribuir características e concepções humanas, seja por 

meio de vestimentas, seja por meio de calçados, tratamentos estéticos ou sua 

utilização no lazer, o que reverbera o caráter instrumental do animal, em detrimento 

do respeito a seus interesses e características. 

 

Falsamente humanizado, antropomorfizado, o animal torna-se um 
vivo-vazio: seu formato é o de um animal, mas a forma de expressão 
de sua vida, seu provimento e atividade mental são amoldadas ao 
indivíduo humano ao qual faz companhia. (FILIPE, 2014, p. 10). 

 

Assim, para um grupo seleto, em virtude da maior aproximação e contato com 

o homem, é atribuída uma certa dignidade e deferida uma consideração moral. 

Desse modo, há uma forma de especismo eletivo, isto é, preconceito em 

atitude de favorecimento dos interesses dos membros de uma espécie em 

detrimento dos interesses dos membros de outras espécies. O especismo, como 

preconceito ou atitude tendenciosa de alguém a favor dos interesses dos membros 

da própria espécie, contra os de outras, por analogia ao racismo, também deveria 

ser condenado. (SINGER, 2013, p. 11). Atribui-se forma de tratamento diferente aos 

animais, de modo a proteger algumas espécies, aquelas a que se despertam 

simpatia e compaixão, enquanto que a outras se mostra indiferente, aqueles que 

estão fora do âmbito de predileção culturalmente circunscrito. (GORDILHO, 2008, p. 

17).  
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Numa perspectiva mais flexível, que embora centre a discussão do meio 

ambiente na figura do ser humano, o antropocentrismo alargado defende novas 

visões do bem ambiental, focando na preservação do meio ambiente e na garantia 

da dignidade do próprio ser humano. Consoante José Rubens Morato Leite, “o 

ambiente não é visto como passaporte à acumulação de riquezas, sendo 

compreendido como elementar à vida humana digna” (LEITE, 2007, p. 137). 

Assim considerados como coisa, haveria somente deveres indiretos em 

relação aos animais. Por essa visão, propugna-se que os seres humanos têm 

deveres em relação aos animais, porém nenhum para com eles. Os deveres do 

homem em relação aos animais são indiretamente relacionados aos proprietários do 

animal não humano, ignorando a relevância moral da dor que o animal sente. O 

dever se dirige às pessoas que se importam com o que acontece com eles. 

(REGAN, 2013, p. 22-27). 

Na tentativa de buscar forma de reduzir o sofrimento animal, começou-se a 

questionar a ideia sobre os animais como propriedade, isso importou para uma 

declaração de que os interesses dos animais são relevantes e teriam peso 

independente dos interesses dos seres humanos. Assim, erigiu-se um novo 

paradigma, o pós-humanista, que é retratar o que está no limiar humano, visando 

construir um panorama valorativo inclusivo, em que se consideram as diferenças 

não como um elemento distante, mas, ao contrário, como um elemento com o qual 

se possa celebrar a diversidade que constitui o todo. Para Peter Singer, 

evidentemente há diferenças importantes entre os seres humanos e outros animais, 

mas o reconhecimento deste fato evidente não impede o argumento em defesa do 

princípio básico da igualdade a animais não humanos. E este princípio, contudo, não 

implica que devam ser tratados todos os grupos de uma mesma forma ou conceder-

lhes os mesmo direitos, mas ter a igual consideração em relação a seus interesses. 

“Em outras palavras, os interesses de cada ser afetado por um ação devem ser 

levado em conta e receber o mesmo peso que o interesses semelhantes de 

qualquer outro ser”. (SINGER, 2013, p. 4-9). 

Este paradigma divergente vislumbra um questionamento da ética e justiça 

escravizadoras de animais não humanos e de ecossistemas naturais. Evoca-se o 

biocentrismo, que visa a fundamentar a ideia de que o ser humano precisa se 



35 

 

 

 

integrar com meio ambiente, assim, reconhece o valor intrínseco de todos os seres, 

indo além ao desconsiderar “a proeminência humana anteriormente afirmada”. 

(LEITE, 2007, p. 138). 

Nesse diapasão, consoante Feyerabend (2011), tratam-se de paradigmas 

incomensuráveis12, eis que não haveria como conciliar um paradigma baseado na 

concepção do homem como centro do mundo, em que o animal serviria a seus 

interesses, sendo justificada a exploração para a proteção do interesse humano, 

sempre prevalecente, com o paradigma adotado por ele na corrente pós-humanista, 

que adota uma nova concepção de mundo, que não concebe a superioridade 

humana e refuta a dicotomia entre homem e natureza. 

O paradigma antropocêntrico passou a ser questionado, a princípio com a 

teoria copernicana, que demonstrou que a Terra não é o centro do universo, 

destruindo a percepção de mundo egocêntrica. No ramo da Biologia, a partir das 

ideais de Darwin, com a evolução das espécies, demonstrou-se que a espécie 

humana não surgiu pronta, não é a imagem e semelhança de Deus, mas decorrente 

de um longo processo evolutivo, possuindo um ancestral comum com grandes 

primatas. Entre os homens e os animais existe uma continuidade e as diferenças 

entre eles são apenas de grau, não de essência, não havendo intransponibilidade 

em nenhuma característica entre o homem e as demais espécies.13 Já na Psicologia, 

pela ideias freudianas, enunciava-se que a maior parte das nossas ações são 

inconscientes, sobrepujando assim a racionalidade humana. O homem não teria o 

                                                           
12 Segundo Feyerabend, a observação de dados, fatos e fenômenos está determinada pela base 

teórica que cada pesquisador tem em mente. Assim, escolas de pensamento distintas para um 
mesmo ramo da ciência podem ter interpretações totalmente distintas sobre o mundo real, e os 
métodos empíricos não são capazes de levar a um consenso. Em alguns casos, os princípios 
fundamentais de diferentes teorias sobre um mesmo objeto são tão distintos que não há sequer a 
possibilidade de interação entre elas. (FEYERABEND, 2011, p. 44). 

13 Seria falsa a alegação de que o homem é o único animal capaz de falar e se comunicar por meio 
de um a linguagem simbólica, vez que experiências realizadas com animais revelam que possuem 
linguagem semelhante a dos humanos para expressarem seus desejos, além disso é possível 
haver comunicação sem o uso da palavra, até porque a maior parte da comunicação é feita de 
forma de analógica. Quanto à consciência, o sujeito representa mentalmente a si próprio. Segundo 
Heron Gordilho muitos animais são autoconscientes, embora de forma limitada. No que concerne à 
sociabilidade, pois existiria sociedade de macacos, babuínos, dotadas de territorialidade, 
autorregulada demograficamente. O critério da eticidade também não seria válido, uma vez que os 
animais também teria sentimentos morais de altruísmo, compaixão e amor. Quanto à capacidade 
de produzir cultura, isso também seria possível para os animais quando se considera que cultura 
como uma nova descoberta que o ser transmite e para outro grupo ou gerações. (GORDILHO, 
2008, p. 36-57). 
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controle pleno de seus atos e isso desqualificou os homens como absolutamente ou 

predominantemente racionais. (GORDILHO , 2008, p. 32-36). 

Neste contexto, emerge o debate sobre os direitos dos animais que, por sua 

vez, conforme elucida Heron Gordilho, teve como fundamento teórico, inicialmente, a 

teoria da Evolução das Espécies de Charles Darwin e a publicação de sua obra “A 

Origem das Espécies pela Seleção Natural”, em 1858. Com essa teoria, não se 

poderia mais negar que de todos os elementos naturais, os animais são os mais 

próximos. Entre os homens e os animais existiria uma continuidade e as diferenças 

entre eles apenas de grau e não de essência. (GORDILHO, 2008, p. 33-34). 

Ao criticar o especismo antropocentrista, Tom Regan afirma que não são 

apresentadas respostas satisfatórias para sustentar a superioridade dos direitos 

humanos sobre os direitos animais. Argumentar que seria porque os seres humanos 

são humanos é um critério arbitrário, uma questão de espécie, que corrobora o 

especismo e não justifica a superioridade. Afirmar que o privilégio humano decorre 

do fato dos seres humanos serem pessoas também não justifica, já que excluem os 

nascituros que não são considerados pessoas pelo ordenamento jurídico. A 

justificativa pela autoconsciência também não seria válida, já que as crianças 

também não são dotadas de autoconsciência. Afirmar que os seres humanos são 

superiores por possuírem fala, exclui bebês e nascituros da consideração moral. 

Justificar por meio da vivência em comunidade moral é inservível da mesma forma, 

posto que excluiria as crianças e os bebês. Apontar como fundamento a existência 

de alma nos seres humanos se consubstancia em argumento religioso, que remete à 

existência de outra vida, não comprovada. Suscitar que Deus deu os direitos aos 

homens, mais uma vez redunda em fundamento religioso e que não tem 

comprovação na Bíblia. Enfim, não haveria segundo o autor sustentação lógica e 

científica para pugnar a superioridade do homem em detrimento de outras formas de 

vida. (REGAN, 2006, p. 53-60). 

Tom Regan compreende que o valor inerente pertence a todos os seres que 

são sujeitos da experiência da vida. Reconhecendo-se o igual valor inerente entre 

homens e animais não humanos, como consequência, ambos têm igual direito de 

serem tratados com respeito. (REGAN, 2013, p. 34-35). 
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Ainda num escorço histórico, Ana Barbuda Ferreira narra que, no fim do 

século XVIII, na Inglaterra, Humphry Primatt e Jeremy Bentham publicaram obras 

nas quais defendiam a ideia de que a ética não seria refinada o suficiente, enquanto 

o ser humano não estendesse a aplicação do princípio da igualdade na 

consideração moral a todos os seres dotados de sensibilidade e capacidade de 

sofrer. (FERREIRA, 2014, p. 70-72). Já em 1982, Henry Salt, ao publicar o livro 

“Animal Rights”, estabeleceria, pela primeira vez, a relação entre direito e animais, 

ao incluir os animais no âmbito da comunidade moral. Nessa perspectiva, 

estabeleceu deveres positivos (de beneficência) e os negativos (de não 

maleficência), em relação aos demais seres. (FERREIRA, 2014, p. 73). 

No século XX, por sua vez, Peter Singer, por meio do livro “Libertação 

Animal”, retomou a reflexão sobre o status moral e jurídico devido aos animais em 

decorrência de sua liberdade, sensibilidade e consciência. A capacidade de sofrer é 

um pré-requisito para que um ser pudesse ter algum interesse, uma condição que 

precisaria ser satisfeita antes que se pudesse falar de interesse de forma 

compreensível. Deste modo, a capacidade de sofrer e de sentir prazer é suficiente 

para que se pudesse afirmar que um ser possuía interesse – no mínimo o interesse 

de não sofrer (SINGER, 2013, p. 13). 

 

Se um ser sofre, não pode haver justificativa moral para deixar de 
levar em conta esse sofrimento. Não importa a natureza do ser; o 
princípio da igualdade requer que seu sofrimento seja considerado 
da mesma maneira como o são os sofrimentos semelhantes – na 
medida em que comparações aproximadas possam ser feitas – de 
qualquer outro ser. Caso um ser não seja capaz de sofrer, de sentir 
prazer ou felicidade, nada há de ser levado em conta. (SINGER, 
2013, p. 14). 

 

Para Singer, o fato dos membros do grupo explorado não poderem eles 

mesmos protestarem de forma organizada contra o tratamento que recebem, os 

deixa em desvantagem, sendo necessário que outros levantem a sua bandeira. É 

sempre errado tirar uma vida inocente, de acordo com a visão da “sacralidade da 

vida”. Há uma crítica ao especismo em razão da arbitrariedade em conferir maior 

valor à vida humana, por exemplo, de um bebê com lesões cerebrais no tocante à 
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capacidade de ser relacionar com os outros, do que com um cão, um chimpanzé ou 

porcos, cujo nível de inteligência seria muito superior. Assim, o direito à vida do bebê 

e a negação do direito à vida do cão consistiria numa discriminação arbitrária e 

grosseira, assim como os argumentos utilizados para a discriminação étnica. 

(SINGER, 2013, p; 28-32). 

Peter Singer adota a tese do utilitarismo, na qual toda ação ou decisão deve 

ser considerada justa somente quando resultar num benefício social, mesmo que 

tenha um custo significativo para uma minoria. A teoria da justiça que construiu 

admite que a capacidade de experimentar dor e prazer é o que capacitava o 

ingresso dos indivíduos na comunidade moral. (SINGER, 2002). 

A ideia de Singer se fulcra no princípio da igual consideração dos interesses, 

segundo o qual o ingresso na comunidade moral independe de características ou de 

aptidões de cada ser. Isto, entretanto, não significava que se deveria dar a todos os 

seus membros o mesmo tratamento, pois a consideração e interesses é que 

deveriam ser iguais, não o tratamento. Isso implica que em certos momentos se 

autoriza, inclusive, o tratamento diferenciado dos membros. Defende-se a 

minimização do sofrimento (SINGER, 2002). 

A segunda corrente do denominado movimento pelos direitos dos animais, 

por sua vez, contrapõe-se ao utilitarismo da teoria de Peter Singer, reivindica a 

imediata abolição da exploração dos animais, uma vez que parte da premissa que 

os interesses básicos dos animais são mais importantes do que qualquer custo-

benefício. Um expoente desta teoria é Tom Regan, que discorre sobre as diversas 

formas de exploração dos animais pelos seres humanos, inquirindo se realmente é 

válida a corrente do bem-estar animal, pondo em dúvida a questão de que se 

aumentar o tamanho das jaulas, isto é, se somente evitar a crueldade e o sofrimento 

dos animais, seria uma solução válida. Para o autor, os animais têm direitos e 

devem ser tratados com respeito, refutando, assim a falácia do discurso que não 

condiz com a realidade e que redunda na continuidade da exploração do animal, 

legitimando práticas de exploração. 

 

Quando se trata de como os humanos exploram os animais, o 
reconhecimento de seus direitos requer abolição, não reforma. Ser 



39 

 

 

 

bondoso com os animais não é suficiente. Evitar a crueldade não é o 
suficiente. Independentemente de os explorarmos para nossa 
alimentação, abrigo, diversão ou aprendizado, a verdade, dos direitos 
não mais requer jaulas vazias, e não jaulas mais espaçosas. 
(REGAN, 2006, p. 71-72). 

 

A visão realmente abolicionista teria como pressuposto que existem direitos 

básicos, tais como vida, liberdade, integridade físico-psíquica que em nenhuma 

hipótese poderiam ser transacionados, salvo se a transação ocorresse nas mesmas 

condições para os seres humanos. (GORDILHO, 2008, p.160). 

Encarar o direito dos animais como proteção moral faz equivaler a uma 

entrada proibida, isto é, forçar a ideia de que os outros não são moralmente livres 

para tirar a vida de quem quer que seja ou ferir seus corpos, nem interferir na livre 

escolha. Deste modo, concebe-se os animais como “sujeitos de uma vida”, o que 

implica em semelhança moral e igualdade moral, uma vez que os direitos morais são 

imbuídos de igualdade. Conclui Regan: “direitos morais nunca podem ser negados, 

justificadamente, por razões arbitrárias, preconceituosas, ou moralmente 

irrelevantes.” (REGAN, 2006, p. 78). 

A vulnerabilidade é uma condição ontológica de qualquer ser, isto é, uma 

característica universal (vulnerabilidade primária). Assim, justifica-se a proteção ao 

animal não humano com base na sua suscetibilidade, que indica que o ser 

vulnerável por natureza está efetivamente ameaçado. Logo, aquele não vulnerado 

deve amparar aqueles seres que ainda não possuem competência suficiente para 

realizar seus projetos de vida, razoáveis e justos, aqueles que não são capazes de 

se defenderem sozinhos pelas condições desfavoráveis em que vivem ou devido ao 

abandono das instituições vigentes e, necessitando de tutela de para a 

sobrevivência. (SCHRAMM, 2008). Assim, amplia o escopo da consideração moral e 

se aplica aos animais sencientes, porque os atos humanos podem acarretar-lhes 

danos. (SCHRAMM, 2008). 

Nesse diapasão, demonstra-se como demanda, num paradigma 

biocêntrico/pós-humanista, plenamente a proteção aos animais não humanos, que 

dada a condição de vulneração, não têm como se defender sozinhos. Estende-se 

assim ao campo da consideração moral todos os seres do mundo vital, levando em 
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consideração que os atos humanos têm consequências negativas sobre todos os 

seres sencientes, que podem sofrer de forma injustificada. 

Existe uma clara tendência pós-humanista de extensão do conceito de 

dignidade humana, para incluir os animais em nossa esfera de consideração moral, 

de modo que eles sejam considerados titulares do direito fundamental de não serem 

submetidos a práticas cruéis. (GORDILHO; BORGES, 2018, p. 215). 

Essa nova postura moral se perfaz por meio da ênfase à empatia, que se 

define como o exercício ético de se colocar no lugar do outro para avaliar uma 

situação, o que pode levar a se preocupar com algo ou com alguém além de si 

próprio (SOUZA; SHIMIZU, 2013, p. 553). 

A empatia está relacionada com a extensão do círculo de moralidade, a partir 

da recepção do sofrimento do outro, percebendo-o como semelhante, possibilitando 

comportamento efetivamente ético. Para se pensar em Bioética, necessária se 

denota essa empatia humana, também denominada de alteridade, o que no que 

concerne aos animais, propicia a busca de condutas éticas e de respeito e 

valorização dos animais não humanos por suas próprias características. Nesse 

sentido, a partir da empatia com o animal, preocupando-se com a fragilidade deles e 

percebendo que estes podem passar facilmente de um estado de vulnerabilidade 

para uma condição de suscetibilidade, emerge a necessidade de uma prática 

socialmente relevante para protegê-los das ameaças decorrentes de práticas 

humanas que podem vir a afetá-los. (SOUZA; SHIMIZU, 2013, p. 553). 

A controvérsia maior surge quando se adota o entendimento de que a 

proteção, justificada por meio da empatia, exigiria a consideração do animal não 

humano equitativamente ao homem, enquanto sujeito de direitos, titular de direitos 

fundamentais. Emerge o questionamento se este debate sobre o status jurídico do 

animal a partir da dualidade exposta é irrelevante para a conformação da rede de 

proteção ao animal. 

A discussão sobre o status moral e jurídico do animal pode ser cotejada com 

a do embrião humano, para verificar se a atribuição de pessoa é fundamental para 

uma consideração moral. Não obstante, no ordenamento pátrio brasileiro, o embrião 

não seja considerado pessoa, ele é objeto de consideração e proteção. 
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A partir da narrativa exposta por Michael J. Sandel, considera-se que o fato 

dos embriões humanos não devam ser tratados como meros objetos, não prova que 

eles sejam pessoas. “A pessoalidade não é única garantia de respeito” (2013). 

 

Se um bilionário excêntrico comprasse o Noite Estrelada de Van 
Gogh e o utilizasse como capacho, esse uso seria uma espécie de 
sacrilégio, uma incapacidade escandalosa de demonstrar respeito – 
não porque consideramos o quadro de uma pessoa, mas porque, 
como grande obra de arte, é digno de uma valorização mais elevada 
do que mero uso. Também consideramos um ato de desrespeito 
quando alguém faz trilhas e esculpe suas iniciais em uma sequoia 
antiga – não porque consideramos a sequoia uma pessoa, mas 
porque a consideramos uma maravilha da natureza, digna de 
apreciação e reverência. Respeitar a floresta antiga não significa 
impedir que qualquer árvore seja derrubada ou extraída para 
propósitos humanos. Respeito à floresta pode ser condizente com 
seu uso. Mas os propósitos devem ser importantes e dignos da 
natureza maravilhosa do objeto. (SANDEL, 2013). 

 

Evidencia-se, dessa forma, a necessidade da superação do pensamento 

kantiano14 de que o universo moral se divide em termos binários, no qual tudo ou é 

pessoa e, portanto, digno de respeito ou é coisa, logo, sujeita ao uso. O dualismo, 

portanto, se mostra como exagerado.  

Os autores que sustentam a visão dos direitos e entendem pela atribuição de 

direitos fundamentais aos animais baseiam-se na ideia subjacente de fazer uso do 

universalismo dos direitos do homem com o fito de promover, em nome da 

associação de uma mesma comunidade moral, uma igualdade entre homens e 

animais (luta contra o especismo), por meio do modelo de combate que passa 

através da igualdade entre os sexos (luta contra o sexismo) e a igualdade entre as 

raças (luta contra o racismo). (LE BOT, 2012). 

                                                           
14 Segundo Kant, somente os seres dotados de razão e vontade podem ser livres a ponto de não se 

curvarem a interesses alheios, são capazes de buscar um sentido para a vida e estaria habilitado a 
adquirir o status moral de pessoa, ao passo que os animais, por serem destituídos de razão, não 
passariam de coisas (res corporalis). Deste modo, o filósofo citado a partir da ideia do império da 
razão, considerando-a como capacidade humana de agir racionalmente, independente de instintos 
e interesse próprios, coloca o homem em patamar superior de importância no universo, vez que 
somente o homem poderia conhecer e controlar o universo. Portanto, não se compreendia no 
sistema moral a exclusão dos animais humanas, em virtude de estes serem irracionais, não tendo 
direitos ou deveres, não contraindo obrigações. (FERREIRA, 2014, p. 64-8). 
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Entretanto, os direitos fundamentais impõem o pilar de garantias mínimas, 

que sejam resistentes às violações estatais e representem, dentre elas, um caráter 

inderrogável. A lógica desses direitos fundamentais está centrado no sujeito 

humano, repousa neste o valor intrínseco e objetiva oferecer uma proteção jurídica 

eficaz. Segundo Le Bot, esses direitos são intrinsecamente inerentes ao homem – e 

unicamente ao homem. Adverte o autor que não há dúvidas de que agrupamentos 

de pessoas ou de bens veem-se também contemplados por esses direitos. Contudo, 

isso ocorreria de forma secundária e, mesmo que amplamente secundária, 

relacionada com a proteção dos indivíduos. Deste modo, não obstante direitos 

fundamentais possam ser invocados pelas empresas, pelos sindicatos, pelas 

associações ou ainda pelas entidades públicas, a essência desses direitos residiria 

na proteção, não dos agrupamentos de pessoas ou de bens, mas das pessoas em 

si. Assim sendo, seria a pessoa humana a fonte dos direitos fundamentais. (LE BOT, 

2012). 

Ademais, a consagração dos direitos fundamentais repousa sobre uma base 

cultural construída ao longo de vários séculos. Sua origem repousa na história 

humana, do combate – dos homens – que sobrepujou, a exploração por uma elite, 

ao arbítrio estatal, o fascismo e o nazismo. 

Sem a necessidade de equiparar o animal ao homem e vindicar por direitos 

fundamentais que dependem de uma personalidade jurídica, a proibição de 

determinadas condutas por meio de leis penais demonstra-se como mais eficaz e 

imediatamente operante. A pessoa que viola a proibição é punida. A proibição é 

respeitada. Enfim, a proibição, endereçada aos seres humanos, tem vantagem de 

não permitir que o homem interferira no reino animal. Deste modo, seria possível 

alcançar o escopo de melhorar a condição jurídica do animal, sem o risco de 

recorrer-se a um procedimento jurídico inapropriado. (LE BOT, 2012). 

Quanto à questão processual, quem defende direitos subjetivos aos animais 

argumenta que se justificaria a necessidade de atribuição de status de sujeito de 

direitos aos animais, por constituir a chancela normativa apta a defesa dos 

interesses dos não humanos, oportunizando a defesa de defesa processual 

adequada aos mesmos, podendo se valer de instrumentos jurídicos para a garantia 

de um mínimo existencial. (FERREIRA, 2014, p. 101). Para Tagore Silva, que 
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trabalha com um conceito de dignidade para todos os animais humanos e não 

humanos, seria possível a extensão de direitos para todos os animais, devendo ser 

assegurando a eles a “condição de protagonistas na relação jurídica”. Assim, seria 

retirada a condição de meros e simples espectadores para todos os animais e 

concessão a eles de certos direitos morais característicos da sua própria 

personalidade (SILVA, 2009, p. 116). 

Outro argumento relevante pela atribuição de direitos fundamentais aos 

animais consubstancia-se na análise sobre a suposta igualdade entre os homens e 

os animais não humanos, dada a proximidade genética com os grandes símios. De 

um lado, o grande símio não é o animal mais próximo do homem, exceto por uma 

certa proximidade, entendida como homológica, cuja aproximação não é 

necessariamente a mais pertinente. Por outro lado, parece inexistir demarcação 

clara entre os grandes símios (homem excluído) e os outros animais e, em razão 

disso, justificação que reconheça aos primeiros os direitos que se nega aos demais. 

Pela inexistência limítrofe, todos os animais mereceriam, por essa lógica, passo a 

passo, o reconhecimento dos benefícios dos direitos fundamentais. (LE BOT, 2012). 

Não se adotando a perspectiva universalista para todos os animais, mais uma vez 

estaria ofendendo ao postulado de igualdade, adotando-se um especismo eletivo, 

atribuindo direitos a alguns animais, posto que muito semelhantes ao homem, por 

critérios antropocêntricos e negando aos demais, sobrepujando assim suas 

especificidades e necessidade de proteção, vez que sencientes. 

Não se pode olvidar ainda que o critério de inteligência, como fonte de direitos 

fundamentais, mostra-se problemático, na medida em que vincula o estatuto moral à 

posse de certas capacidades cognitivas, ou seja, mais uma vez se enfatiza a ideia 

antropocêntrica de razão como fonte do estatuto moral (e, portanto, dos direitos 

fundamentais). Fazendo uma analogia com o contato de um homem com outro 

indivíduo humano que não fala sua língua, Erick Assumpção e Fermin Schramm 

atentam que o homem busca outras formas de comunicação para interagir com o 

outro. A mesma necessidade de reconhecimento das necessidades particulares 

deve haver na relação com o animal, sendo premente um esforço dos homens para 

descentralizar-se de característica e de seu antropocentrismo, de valorizações 
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arbitrárias, para então considerar o outro em suas características, necessidades e 

contextos específicos. (2008, p. 211). 

Para Marco Aurélio Castro Júnior, pessoa, enquanto sujeito de direitos, é um 

conceito mutável, em evolução. O direito positivo é quem concede ou retira de modo 

singular a personalidade. (CASTRO JÚNIOR, 2013, p. 100). Deste modo, seria 

possível compreender o animal enquanto sujeito de direitos, atribuindo-lhes 

personalidade jurídica. 

Ainda sobre a proposição que toma como ponto de partida a natureza flexível 

e maleável do termo “pessoa”, Olivier Le Bot esclarece que em relação a um sistema 

determinado de apreensão de conceitos, atrelado a um estado específico de 

evolução cultural de um país e seu sistema de representação, considerou-se que a 

noção de pessoa não se aplicaria quanto aos indivíduos, o que se conforma com o 

significado primevo do termo. Em decorrência disso, esta qualidade não pertenceria 

aos grupos de pessoas e de bens. A representação do conceito de pessoa teria sido 

ampliada, distendida, modificada para contemplar novas realidades. Assim, tornou-

se receptáculo de novos sujeitos de direito, inclusive integrando, numa perspectiva 

teleológica, os grupos de pessoas e bens. (LE BOT, 2012). 

Assim, na defesa do reconhecimento da personalidade perante o sistema 

jurídico para os animais não humanos, Tagore Silva esclarece que a capacidade 

jurídica garantirá definitivamente o valor intrínseco dos animais e isso terá 

repercussão na ponderação de seus interesses em juízo, rompendo 

peremptoriamente com o especismo da teoria jurídica. (SILVA, 2009, p. 128). Isso 

não significa que ao reconhecer a personalidade jurídica dos animais, os direitos 

deles prevalecerão sobre os direitos dos homens, nem tampouco que a eles serão 

estendidos todos os direitos que se aplicam aos direitos humanos. A concepção de 

direitos não se confunde em dar prioridade aos animais em questões jurídicas com 

os humanos, mas serve fundamentalmente para chamar a atenção de circunstâncias 

em que tais direitos poderiam ser subscritos e ainda ampliar o círculo de 

consideração jurídica. (SILVA, 2009, p. 210-211). “É o conceito de personalidade 

jurídica que vai determinar quem e o que conta para o Direito. Ele atribui dentro do 

Direito o valor inerente ou instrumental no sistema jurídico”. (SILVA, 2009, p. 215). 
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Por outro lado, há quem sustente que, segundo normas processuais, como de 

qualquer modo o animal não humano não pode comparecer sozinho em juízo, 

dependendo da representação processual, não há diferença em não atribuir a 

titularidade de direitos fundamentais, já que o Ministério Público pode efetivar a 

defesa dos interesses em juízo. 

 Ademais, insistir numa ética do tudo ou nada “ameaça transformar toda 

questão moral em uma batalha sobre os limites da pessoalidade. Ganharíamos mais 

cultivando uma valorização mais ampla da vida como dádiva que de nossa 

reverência e restringe nosso uso”. (SANDEL, 2013). 

A proteção ao animal não precisa estar alicerçada numa lógica dualista, na 

qual o animal tem o mesmo status de pessoa ou então é meramente uma coisa, 

rebaixada ao mero uso instrumental. A empatia não traz como requisito olhar o outro 

enquanto igual, mas reconhecendo a diferença, inclusive de status, se colocar no 

lugar do outro, perceber seu sofrimento e buscar resguardar assim a vida e a 

integridade do outro. 

A partir de uma análise voltada para a bioética e a vulnerabilidade, 

Assumpção e Schramm destacam que os animais não humanos, mesmo que 

criados ou utilizados para determinados fins humanos, são pacientes morais em 

situação de vulneração, logo, são merecedores de proteção. O não reconhecimento 

dessa necessidade de proteção e a omissão no agir para acabar com essa situação 

implicaria em assumir uma atitude condescendente para com a tirania e contrária ao 

esforço da ética. “Pois o não agir contra, de fato, é um agir a favor, é uma 

legitimação moral antropocêntrica vigente”. (ASSUMPÇÃO; SCHRAMM, 2008, p. 

214). 

Consoante apresentado, não é assente o status moral e jurídico dos animais 

não humanos. Entretanto, é inexorável que os animais, ao serem explorados pelos 

seres humanos para satisfazer os interesses humanos são pacientes morais 

susceptíveis, isto é, ameaçados e quase sempre já vulnerados (afetados) e que 

precisam de ações urgentes de proteção. 
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2.2 TUTELA CONSTITUCIONAL DO ANIMAL NÃO HUMANO NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

Com a crise ambiental depois da segunda Guerra Mundial, a partir da década 

de 70, a constitucionalização do meio ambiente se tornou uma tendência 

internacional. A crise do petróleo obrigou uma tomada generalizada de consciência 

dos limites do crescimento econômico e da esgotabilidade dos recursos naturais. 

Sobre isso, esclarece Vasco Pereira que ilusão a da “imparabildade” e da 

“inevitabilidade” do desenvolvimento econômico, gerada pelo êxito da “receita 

keynesiana” na resolução das crises deflacionistas do início do século, através do 

“efeito multiplicador” das despesas públicas que decorriam da intervenção do Estado 

na economia para corrigir as disfunções do mercado, criara uma “confiança cega” ou 

uma espécie de “insana alegria pateta” relativamente à perenidade das soluções e 

dos modelos encontrados. Por causa disso, em virtude da ideologia otimista do 

crescimento, empolgado coma ideia de progresso e qualidade de vida, o Estado 

Social desconhecia o problema da ecologia (PEREIRA, 2002, p.18). 

Depois do relatório do Clube de Roma /MIT (Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts) e da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano (Estocolmo - 72), a perspectiva da questão ambiental na década de 70 

tomou outro sentido, passando a ser de uma “crise de sobrevivência”. Acentuou-se 

tal perspectiva na década de 80, quando radicalizou-se. A crise ambiental – marcada 

pelos perigos insuportáveis dos riscos globais – é tomada como um sistema de uma 

“crise cultural” ou “crise de civilização”, sendo vista como momento oportuno para 

superar a ética de valores materialistas e a racionalidade instrumental que construíra 

a Modernidade. Caracterizou-se, assim, por uma retificação de paradigma, com a 

adoção de um comprometimento ético de não empobrecer o planeta e sua 

biodiversidade (BOAES; OLIVEIRA, 2011, p. 102). 

A questão que era meramente política assumiu dimensão de natureza 

filosófica – jurídica. O direito do ambiente passou a ser concebido como direito do 

Homem integrando a terceira geração dos direitos fundamentais. Assim, segundo 

Vasco Pereira, houve a necessidade de se repensar a posição do indivíduo na 
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comunidade perante os novos desafios colocados pelas modernas sociedades, 

assim a dignidade da pessoa humana, como fundamento dos direitos humanos, 

passou a exigir um esforço de adaptação e de aprofundamento de acordo com as 

concretas circunstâncias históricas. Nesse contexto, a preocupação com o destino 

da natureza adquiriu a dimensão coletiva, tornando-se um problema político. 

(PEREIRA, 2002, p. 21). 

Antes da Constituição de 1988, as Constituições brasileiras não tinham 

preocupação com o paradigma ecológico, embora já tivesse a matéria uma 

regulamentação legal (infraconstitucional). Nesse diapasão, com a 

constitucionalização do meio ambiente, houve uma “ecologização da propriedade”, 

trazendo a função social na dimensão ambiental. A proteção ambiental atingiu status 

de direito fundamental. (BENJAMIN, 2007, 57-58). 

A proteção animal, por sua vez, foi positivada na Constituição Federal 

Brasileira de 1988, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso VII15, ao proteger a fauna e 

flora, vedando as práticas que submetam os animais à crueldade. Partiu-se do 

pressuposto de que os animais não humanos são dotados de valor inerente por 

serem sujeitos de uma vida. A tutela constitucional dos animais surgiu assim como 

uma nova dimensão do direito fundamental à vida, reconhecendo um mínimo 

existencial que abrangeria os animais não humanos, obrigando o Estado a cumprir 

seu papel de defesa dos direitos dos animais (SILVA, 2009, p. 210). 

Quando se fala em proteção ao animal não humano, versa-se sobre os 

direitos de terceira geração, que são aqueles referentes à solidariedade ou 

fraternidade que englobam o direito a um meio ambiente equilibrado, com qualidade 

de vida, progresso, paz e outros direitos difusos que não se esgotam em uma 

pessoa, mas se espalham para coletividade indeterminada. 

A inserção do art. 225, parágrafo 1º, inciso VII, na Constituição de 1988, foi 

projeto de intenso debate e discussão em todo o país16, decorrência de uma 

                                                           
15 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e  essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

  VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 

16 Assim que foi empossada a Assembleia Constituinte para a redação da constituição de 1988, o 
movimento de proteção animal se mobilizou para incluir a proteção animal na Carta Magna. O 
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verdadeira “virada kantiana”, ocorrida ainda durante a Assembleia Nacional, em prol 

dos interesses não humanos (SILVA, 2013, p. 145). A virada kantiana proposta por 

este entendimento centraliza os demais seres da Terra, colocando-os junto com o 

Homem como destinatários das normas jurídicas e constitucionais, sendo que todo 

interpretação/aplicação do direito deve compreender estes novos valores. (SILVA, 

2013,p. 13). Pode-se dizer que o constituinte brasileiro deixou as portas abertas para 

a pós-humanização de sua Carta ao atualizá-la com ideais que vão além da 

categorização humana, reconhecendo um valor em si inerente a todos os animais 

não humanos, permitindo, através de seu texto, uma interpretação que contemple a 

dignidade animal. (SILVA, 2013, p. 145). 

Por meio deste dispositivo, a Constituição Federal reconhece que os animais 

são dotados de sensibilidade, impondo a todos o dever de respeitar a vida, proibindo 

expressamente as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 

provoquem sua extinção ou os submetam à crueldade. Disso decorreu a ideia de 

atribuição da ideia de dignidade a outras formas de vida, o que também ocasiona o 

dever de pautar o comportamento humano para com os animais. (GORDILHO, 2008, 

p. 140-143). Assim, a inclusão da proteção aos animais na Constituição de 1988 

tornou os animais titulares de direitos fundamentais, isto é, de direitos reconhecidos 

e positivados, que expressam valores e princípios fundamentais da ordem jurídica 

brasileira. (DIAS, 2017, p. 57). 

Segundo Fernanda Medeiros e Giovana Hess, a norma constitucional não 

insculpe apenas direito, mas a proteção fundamental do ambiente traz em seu bojo 

um dever. Nesse diapasão, remetem a inconstitucionalidade de ações contrárias à 

dignidade do animal não humano e gera o dever de proteção pelo Estado, sendo 

vedado não respeitar a vida, sob qualquer de suas formas. (MEDEIROS; HESS, 

2017, p. 42-3). 

Laerte Levai assevera que ainda que o ordenamento jurídico aparentemente 

defira apenas ao ser humano a capacidade de assumir direitos e deveres (no âmbito 

                                                                                                                                                                                     
Deputado Federal e ex-presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB/SP Fábio Feldman 
protagonizou a defesa da ideia e agiu como articulador dos segmentos interessados em participar 
da elaboração do artigo 225. Foram obtidas 11.000 (onze mil) assinaturas num abaixo-assinado 
para eu houve a inclusão da norma de proteção animal na Constituição Federal. (DIAS, 2017, p. 
57). 
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civil) e de figurar no polo passivo da ação (no âmbito penal) – consagrando às 

pessoas, tão-somente a elas, a capacidade de integrar a relação processual na 

condição de sujeitos de direito – podem ser identificados imperativos éticos que, 

além da perspectiva biocêntrica, se relacionam ao bem-estar dos animais. O 

mandamento do artigo 225 § 1º, inciso VII, da Constituição Federal, não se limita a 

garantir a variedade das espécies ou a função ecológica da fauna, adentrou no 

campo da moral. Ao impor expressa vedação à crueldade, permite considerar os 

animais como sujeitos jurídicos. (LEVAI, 1998, p. 137). 

Posicionando-se favoravelmente ao entendimento sufragado supra, de acordo 

com Fernanda Medeiros e Giovana Hess (2016, p. 163), não obstante a leitura 

primeira ser a antropocêntrica que pode ser feita do caput da Constituição Federal, a 

partir de uma interpretação finalista e sistêmica, destaca-se que o conjunto alberga 

um ideal biocêntrico, uma vez que somente através da preservação da vida que se 

alcançará o equilíbrio proposto pelo legislador. Assim, somente a partir da relação 

entre os seres e o meio ambiente e que se obtém o equilíbrio do meio ambiente. 

Quanto à opção constitucional brasileira, José Rubens Morato Leite assevera 

que não se adotou a ecologia profunda, não obstante também não se tenha adotado 

o economicocentrismo. A Constituição de 1988 teria adotado o antropocentrismo 

alargado. Assim, a Carta Magna não teria se adstrito a uma visão antropocêntrica de 

matriz economicocêntrica de meio ambiente, logo não teria contemplado o ambiente 

como mero instrumento para o proveito econômico e a geração de riquezas. Este 

modo, não obstante não buscasse a formação de uma Estado de Direito do 

Ambiente, apresentou a conformação de proteção ambiental nos delineamentos 

econômicos de ordem constitucional. (LEITE, 2007, p. 140). 

Sobre este aspecto cumpre destacar o entendimento de Herman Benjamin, 

segundo o qual a proteção constitucional não abrange os seres vivos não humanos, 

já que, embora haja a adoção de um biocentrismo mitigado, ainda não se 

abandonou o antropocentrismo reducionista. Para o autor, na perspectiva ética, a 

norma constitucional traz em seu bojo elementos típicos antropocêntricos, tais como 

a proteção em favor das “presentes e futuras gerações”, mencionada no art. 225, 

caput, mas, por outro lado adota clara filiação biocêntrica, com a noção de 

“preservação”, contida no caput do art. 225. Assim, erigiu-se um regime de direitos 
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de filiação antropocêntrica temporalmente mitigada (com titularidade conferida 

também às gerações futuras), atrelado a obrigações com “beneficiários que vão 

além, muito além, da reduzida esfera daquilo que se chama de humanidade”. Por 

conseguinte, reconheceu na natureza valor intrínseco, estatuindo deveres a serem 

cobrados dos sujeitos-humanos em favor dos elementos bióticos e abióticos que 

compõem as bases da vida. (BENJAMIN, 2007, p. 120-121). 

Deste modo, analisando a disciplina constitucional da matéria, observa-se que 

tanto ao tratar do meio ambiente como bem de interesse comum da coletividade, 

como ao propugnar o direito intergeracional, no qual o escopo de preservação do 

meio ambiente não se restringe a benefícios atuais, mas também a preocupação 

com a qualidade de vida das gerações futuras, demonstra-se que o ser humano 

ainda está no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. 

Malgrado não se adote explicitamente a concepção de que os animais são 

sujeitos de direitos, isto é, titulares de direitos fundamentais na condição de direitos 

subjetivos, a partir da interpretação da norma constitucional, denota-se a 

possibilidade de atribuição de uma peculiar dignidade aos animais e mesmo à 

natureza em geral. “A proteção jurídico-constitucional poderá ser apenas de caráter 

objetivo e disso não decorre necessariamente um nível mais fraco de proteção do 

que no caso do reconhecimento de direitos subjetivos”. Essa interpretação implica o 

reconhecimento de um dever de respeito e consideração, assim como 

correspondentes deveres de proteção, de tal sorte que os animais não podem ser 

reduzidos à condição de mera coisa, já que não lhe é atribuído meramente um valor 

instrumental (SARLET, 2016). 

A opção da Constituição teria sido pela preservação do ambiente de acordo 

com um modelo subjetivo, por meio da tutela objetiva dos bens ecológicos. Assim, 

há um “antropocentrismo ecológico”, na expressão utilizada por Vasco Pereira, em 

que se rejeita a visão meramente instrumentalizadora, economicista e utilitária da 

natureza, considerando o ambiente como objeto de tutela do Direito, cuja 

preservação é uma condição da realização da dignidade da pessoa humana 

(PEREIRA, 2002, p. 30). 
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Questão importante sobre a previsão constitucional ocorreu em 06 de junho 

de 2017, quando foi publicada a Emenda Constitucional (EC n. 96/17) que, ao 

acrescentar o § 7º ao artigo 225 da Constituição Federal (CF), estabelece que as 

práticas desportivas que utilizem animais não são consideradas cruéis, desde que 

sejam manifestações culturais registradas como patrimônio cultural imaterial. 

O procurador-geral da República, então, ajuizou no STF a ADI nº 5772, com 

pedido de liminar, para questionar a Emenda Constitucional (EC) 96/2017, bem 

como as leis federais que regulamentam a prática da vaquejada, tais como a Lei 

13.364/2016, que elevam a prática da vaquejada à condição de patrimônio cultural 

imaterial e da Lei 10.220/2001, que institui normas sobre a atividade de peão de 

rodeio e o equipara a atleta profissional, incluindo as vaquejadas como modalidade 

de provas de rodeio. 

Argumenta-se nessa ação a deslegitimação do STF, uma vez que o próprio 

Supremo já havia, repetidamente, decidido que práticas desportivas e culturais que 

violem a integridade física dos animais, inclusive a vaquejada, são inconstitucionais. 

Como entendem Heron Gordilho e Francisco Figueiredo, o STF brasileiro 

adota a Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes, de modo que a ratio 

decidendi do julgamento sobre a inconstitucionalidade da vaquejada, reafirmando a 

prevalência dos direitos dos animais em relação às manifestações culturais, terá 

efeito erga omnes e vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e da 

Administração Pública Federal, estadual e municipal, de modo que toda e qualquer 

lei nacional, estadual ou municipal com conteúdo semelhante é inválida, sujeitando 

aqueles que a descumprirem às sanções judiciais. (GORDILHO; FIGUEIREDO, 

2016, p. 92-93). 

Para Heron Gordilho e Daniel Borges, é evidente a inconstitucionalidade da 

Emenda Constitucional n. 96/17, uma vez que, no artigo 225, §1º, VII da CF, o 

constituinte originário demonstrou, claramente, o seu intento de proibir atos de 

crueldade contra os animais, preservando assim a integridade física dessas 

criaturas. Destacam os autores que o controle de constitucionalidade está ligado a 

princípios superiores e, dentro dessa categoria axiológica, a Constituição Federal 
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está protegida material e formalmente pelo seu art. 60, § 4º, IV17, uma vez que ela 

pode ser violada tanto formalmente, quando a mudança não preencher os requisitos 

formais necessários ou materialmente, quando a mudança infringir alguma das suas 

cláusulas pétreas. Logo, tal emenda teria extrapolado materialmente o poder 

constituinte derivado, de modo que esta norma já nasce eivada pelo vício da 

inconstitucionalidade (GORDILHO; BORGES, 2018, p. 212). 

Corroborando o entendimento citado acima, Ana Ferreira reforça que no caso 

da Emenda Constitucional 96/2017, é evidente que se trata de inovação tendente a 

abolir o direito fundamental ao meio ambiente e, por conseguinte, aos animais não 

humanos. Igualmente, para a Autora, seria incontestável a violação da norma 

constitucional que restringiu o alcance da norma de proteção ao meio ambiente, sem 

oportunizar uma ampliação. Não poderia ser considerada válida a hipótese de que 

houve um acréscimo do direito à cultura, uma vez que existem diversas outras 

formas de se preservar às manifestações culturais, sem que isso implicasse em 

crueldade e maus tratos aos animais. (FERREIRA, 2017, p. 299-300). 

No âmbito infraconstitucional18, a primeira legislação de proteção aos animais 

no Brasil foi o decreto de nº 24.645 de1984, editado no Governo de Getúlio Vargas, 

que tornava contravenção os maus-tratos contra os animais. Em 1941, por sua vez, 

foi editado o Decreto-Lei de nº 3.688, a Lei de Contravenções Penais, que, em seu 

artigo 64, estabeleceu pena para a crueldade contra os animais. (DIAS, 2017, p. 58). 

Em 1998, percebeu-se a necessidade de uma legislação especial para 

elencar as infrações ambientais. Nesse contexto, foi editada a Lei de nº 9605/1998, 

que apresenta grande relevo da proteção jurídica aos animais não humanos, ao 

estabelecer, no artigo 32, a tipificação criminal contra condutas ofensivas aos 

animais não humanos. (DIAS, 2017, p. 60). Tal dispositivo incrimina alternativamente 

a conduta de praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 

domésticos ou domesticados, sendo que no §1º veda-se a realização de experiência 

                                                           
17 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: § 4º Não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: IV - os direitos e garantias individuais. 
18 Destacam-se ainda no âmbito infraconstitucional o Código de Caça, que hoje proíbe a caça 

esportiva, sendo apenas permitida a caça de controle; ao Código de Pesca, que segundo Fernanda 
Medeiros e Giovana Hess, preocupa-se apenas com atividade econômica; a Lei Arouca, que 
aborda a exploração de animais não humanos na experiência científica e na docência; A Lei dos 
Zoológicos, que seria enfaticamente antropocêntrica e a Lei dos Cetáceos, cuja crítica é ser 
nitidamente sensocêntrica. (MEDEIROS; HESS, 2017, p. 43). 
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dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, 

quando existirem recursos alternativos. Esta cláusula proibitiva de condutas lesivas 

contra os animais teve como intuito regulamentar a previsão da crueldade prevista 

na Carta Política brasileira que veda a crueldade contra os animais. (SILVA, 2013, p. 

92). 

Os crimes contra a fauna, entretanto, não se referem apenas à crueldade, 

mas a diversas formas de agressão cometida contra animais silvestres, nativos ou 

em rota migratória, como a caça, pesca, transporte e a comercialização sem 

autorização, os maus-tratos, realização de experiências dolorosas, agressões aos 

habitats naturais, interdição de espécimes exóticas no país sem autorização, assim 

como na morte de espécimes em decorrência da poluição. Tudo isso disciplinado 

nos artigos 29 a 37 da Lei de Crimes Ambientais. (DIAS, 2017, p. 61). 

Importa consignar ainda que tramita na Câmara de Deputados o Projeto de 

Lei da Câmara dos Deputados - PLC 4331/2012. A proposição, de autoria do 

Deputado Pastor Marco Feliciano, pretende inserir o inciso IV ao §1º, do art. 29, da 

Lei 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais, de modo a tipificar como crime o 

sacrifício de animais em rituais religiosos de qualquer espécie. 

A exploração institucionalizada dos animais é largamente permitida por outras 

leis infraconstitucionais, a exemplo do Código Civil, que em seu artigo 441, §2º, ao 

regular os vícios redibitórios inerentes, trata os animais como bens semoventes, bem 

como o artigo 1.442 do mesmo Código, que admite que os animais sejam objeto de 

penhor agrícola. Até mesmo a Lei n. 9.605/98 permite que os animais sejam 

maltratados em experiências científicas quando não existirem recursos alternativos, 

uma vez que esse tipo de conduta é considerado pelo senso comum como um “mal 

necessário” que visa a promover a cura de enfermidades que acometem a 

população. (GORDILHO; BORGES, 2018, p. 209). 

Deste modo, malgrado a Constituição Federal salvaguarde os animais, 

protegendo-os, a legislação infraconstitucional ainda é vacilante, ora estabelecendo 

normas que zelam por seus interesses, ora adotando o paradigma antropocêntrico 

para explorá-los de acordo com interesses humanos. 
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3 CANDOMBLÉ: FÉ, IDENTIDADE E RESISTÊNCIA 

 

3.1 PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À LIBERDADE RELIGIOSA 

 

A importância da religião é fulcral na modernidade, porque, transformadas as 

relações sociais, a percepção dos indivíduos e coletividades sobre segurança e 

confiança sofreu um rompimento entre a estabilidade da pequena comunidade e da 

tradição, fazendo com que o indivíduo se sentisse só no mundo. O apoio psicológico 

e o sentido de segurança eram mais presentes em ambientes mais tradicionais. 

Analisando as sociedades modernas, Marcelo Alonso Morais adverte que o 

desenvolvimento científico e tecnológico fundamentado na obtenção, controle e 

exploração dos recursos naturais, ampara a lógica materialista e produtivista da 

sociedade que tenta neutralizar a diversidade por meio de um processo de 

padronização. (MORAIS, 2013, p. 23). 

Com o advento da modernidade, apresenta-se uma postura homogeneizadora 

rígida que se recusa a relativizar o contexto sociocultural que se apresenta. As 

sociedades locais, fundamentadas em tradições religiosas diversas são 

consideradas velhas, assim, o local passa a sofrer influência do global, do que vem 

do exterior, na perspectiva homogeneizadora, mormente fundada nas ideias cristãs. 

Dessa forma, houve a desvalorização do saber tradicional. (DIEGUES, 2001, p. 43). 

O projeto de modernidade impôs um modelo de desenvolvimento que procura 

eliminar resistências ao discurso homogeneizador, o que implica na dominação e na 

apropriação dos saberes tradicionais. Desenvolvimento passa a se conceber como 

crescimento econômico, ignorando, inclusive, as tradições religiosas. Esse modelo 

de desenvolvimento, notoriamente, causa desigualdades e injustiça e prova uma 

reflexão sobre racionalidade dominante e sobre a complexidade da realidade 

contemporânea. Nesse sentido, consoante expõe Marcelo Alonso Morais, a 

“incompatibilidade das propostas oficiais de desenvolvimento e modernização, que 

dessacralizam a natureza e as necessidades da população com suas múltiplas 

identidades”. (MORAIS, 2013, p. 28). 
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Assim, na modernidade, tem-se a separação do homem em relação à 

natureza. Ainda de acordo com Morais, o natural nas sociedades modernas é o que 

permanece fora da área de intervenção humana. (MORAIS, 2013, p. 29). Entretanto, 

no candomblé, não persiste essa separação. 

Nesse sentido, o paradigma da modernidade implica a tentativa de 

homogeneização, inclusive, no que concerne à religião. O diferente, o peculiar objeto 

de crítica, daí também o discurso em combate ao candomblé. Por não se enquadrar 

na ética cristã, na qual há um único Deus que fez o Homem à sua imagem e 

semelhança e que direciona todos os comportamentos humanos, refuta-se a relação 

entre o fiel e os orixás, estes, semidivinizados, que esteiam características muito 

próximas dos homens, que se relaciona com a natureza de uma forma diversa, não 

com a inferioridade preconizada na ênfase à isolada dignidade humana. 

A Constituição Federal de 1988 não se refere textualmente à expressão 

liberdade religiosa. Entretanto, tal terminologia é tradicionalmente utilizada pela 

doutrina e jurisprudência para significar o complexo feixe de posições 

jusfundamentais atinente ao fenômeno religioso. 

Liberdade religiosa, numa concepção generalizada no direito individual, está 

presa à prerrogativa da pessoa poder acreditar na existência de uma divindade e 

professar a fé respectiva. Conforme elucida Aloisio Cristovam dos Santos Junior, a 

liberdade religiosa não consiste num único direito, mas numa multiplicidade de 

direitos. “Alguns dos direitos que compõem essa complexidade situam-se na esfera 

individual dos cidadãos e outros ultrapassam tais limites, caracterizando-se como 

direitos coletivos” (SANTOS JUNIOR, 2007, p. 53). 

A liberdade de religião, segundo significativa parte da doutrina, é uma espécie 

da liberdade de consciência19. Corresponderia a uma expressão da consciência 

individual, dotada de especial densidade existencial e ética. A crença se apresenta, 

assim, como uma das alternativas possíveis que se coloca ao sujeito. “Trata-se, bem 

de ver, da sacralização constitucional das opções em matéria de fé (cujas verdades, 

                                                           
19 Alguns autores enquadram a liberdade religiosa no âmbito da liberdade de pensamento, 

asseverando não haver nenhum elemento novo na liberdade de religião. Outros, a exemplo de José 
Afonso da Silva, por sua vez, incluem a liberdade religiosa, juntamente com a liberdade de 
consciência, liberdade de crença, liberdade de opinião, como um dos tópicos da liberdade de 
pensamento. A liberdade religiosa atua então como forma de manifestação do pensamento. (SILVA, 
2013, p. 241-242). 
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em si, são indemonstráveis), relegadas para o foro da consciência individual”. 

(WEINGARTNER, 2007, p. 79). Alguns autores, inclusive, enquadram a liberdade 

negativa, isto é, a liberdade de não crer em nada, agnosticismo e ateísmo seriam 

decorrentes da liberdade de consciência (científica, filosófica, ideológica) e não 

decorrente da liberdade religiosa. 

Assim, entende-se que a liberdade religiosa não seria derivada da matriz 

liberdade de pensamento, mas a compreensão de um direito mais amplo, que é a 

consciência, a qual se assegura a autodeterminação existencial e ética dos 

indivíduos, em defesa do seu âmbito de racionalidade e de consciência. 

No ordenamento brasileiro, a liberdade religiosa está relacionada a três 

dimensões: liberdade de culto, liberdade de crença e liberdade de organização 

religiosa. 

A liberdade de organização religiosa, por seu turno, confere à pessoa ou ao 

grupo o direito de criar segmento religioso. Segundo Aloisio Cristovam dos Santos 

Junior, em decorrência dela, é assegurado o princípio da separação do Estado das 

confissões religiosas, envolvendo a livre criação, organização, estruturação interna e 

funcionamento da entidade religiosa. (SANTOS JUNIOR, 2007, p. 188). 

A liberdade de crença está atrelada à liberdade de consciência, no que 

concerne ao direito à livre opção religiosa, tanto para ser aquilo que atenda às 

necessidades espirituais da pessoa, como no sentido de divulgar sua crença, como 

no sentido negativo de não acreditar em nada em termos de divindade. Na lição de 

Manoel Jorge e Silva Neto: “Logo, além do direito de crer e expressar sua crença, a 

Constituição de 1988 confere à pessoa o mesmo direito de não crer e, da mesma 

forma, de expressar a sua descrença”. (2008, p. 47). 

Fábio Carvalho Leite critica a conceituação que engloba a liberdade de crença 

como uma manifestação interna do indivíduo, concebida como uma liberdade interna 

e, portanto, ilimitada. Para o autor, o equívoco deste conceito é que conceber a 

liberdade religiosa nestes termos implicaria em desnecessidade de tutela, já que a 

liberdade interna não interessa ao direito. Assim, chama a atenção para o aspecto 

fundamental da liberdade de crença que é a possibilidade de ter condições objetivas 

de atuar no sentido da escolha religiosa feita, isto é, no direito de exprimir essa 

crença, não só de ter uma crença. Logo, seu núcleo de proteção é a 

“autodeterminação existencial” a partir da crença. (LEITE, 2014, p. 313). 
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Leite também chama a atenção para o fato de que mesmo a liberdade de 

crença não se consubstancia num direito ilimitado. Não obstante tenha um alcance 

realmente muito amplo, aproximando-se da ideia de direito ilimitado, mas não é. Um 

exemplo de restrição seria a divulgação de doutrinas religiosas que tenha caráter 

racista. (LEITE, 2014, p. 14). 

A liberdade religiosa se traduz ainda em uma de suas dimensões na liberdade 

de culto, o que se expressa no ritual utilizado pelos adeptos da fé para exteriorizar 

seu sentimento religioso. A liberdade de culto consubstancia-se na possibilidade de 

a pessoa ser livre na forma de adoção de sua divindade. É livre manifestação 

exterior da crença, pela prática de atos próprios da religião, qualificada de forma 

ritual, cultual. Não importa o meio escolhido para manifestação da fé, desde que não 

vulnere a incolumidade física, o interesse público e o princípio da dignidade humana. 

Já José Afonso da Silva compreende que o teto constitucional não condiciona 

a liberdade de culto à observância da ordem pública e dos bons costumes, assim, 

impensável uma religião cujo culto, por si, seja contrário aos bons costumes e a 

ordem pública. Ademais, para o autor, o dispositivo contido no artigo 5º, inciso VI, 

tem duas partes, a que assegura a liberdade de exercício do culto religioso, que é 

desprovida de qualquer condicionamento e a que protege o local de culto e as 

liturgias que são condicionadas na forma da lei (SILVA,2003, p. 249-250). 

Segundo Manoel Jorge e Silva Neto, a liberdade de culto prevista no artigo 5º, 

inciso VI, da Constituição Federal, revela uma norma de eficácia relativa restringível. 

Isto é, lembra que desde logo sua vigência venha a produzir seus efeitos preceptivos 

restringíveis podem vir a ter sua amplitude encurtada pela atuação legislativa 

limitativa do direito. Nesse sentido, o autor aponta a norma contida na Lei de 

Contravenções Penais como limitativa do exercício da liberdade de culto, ao tipificar 

como contravenção “tratar animal com crueldade ou submetê-lo a trabalho 

excessivo”. (2008, p. 45-46). 

Jayme Weingartner Neto entende, todavia, como limite implícito da liberdade 

religiosa a ordem pública lato sensu (segurança pública, saúde pública, direitos e 

liberdades das demais pessoas). Assim, ele não aceita como limite os bons 

costumes, ainda que sob a roupagem da moral pública, uma vez que a vagueza 

semântica do termo autorizaria a imposição de várias visões fixadas e 
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discriminatórias. Weingartner ressalta ainda a necessidade de observação do limite 

dos limites (limites imanentes), por meio de crivos sucessivos da proporcionalidade e 

de salvaguarda do núcleo essencial, sempre a partir da premissa de utilização da 

concordância prática. (2007, p. 212). 

Evidentemente que não existem direitos absolutos, os limites existem seja por 

contingência de norma infraconstitucionais, seja pela incidência de outros princípios 

também tutelados, mas que se impõem sempre à preservação do núcleo essencial 

do direito, ainda mais quando se trata de um princípio atrelado diretamente à 

dignidade da pessoa humana. 

Sob a análise do caráter não absoluto do direito fundamental à proteção à 

liberdade religiosa, Kellen Josephine Lima e Ilzver Matos Oliveira advertem que 

nenhum direito ou valor pode ser compreendido em seu sentido absoluto. Outrossim, 

o reconhecimento de que a liberdade religiosa protege o direito do adepto se 

autodeterminar em razão de uma crença religiosa não assegura, a priori, que todas 

as práticas religiosas necessárias a essa autodeterminação estarão protegidas pelo 

Direito. Para Lima e Oliveira, não haveria dúvidas de que as práticas religiosas que 

atentem contra a vida humana não serão toleradas pelo ordenamento jurídico pátrio. 

(LIMA; OLIVEIRA, 2015, p. 516). 

Portanto, a liberdade religiosa não assegura que uma determinada conduta, 

pelo simples fato de ser religiosamente justificada, terá tratamento excepcional em 

relação às normas estatais com as quais eventualmente entra em conflito. O certo é 

que a solução da controvérsia dependerá da análise dos muitos fatores envolvidos 

no caso concreto apresentado. 

O direito à liberdade religiosa, além de estar assegurado pela Constituição 

Federal de 1988, também encontra proteção na legislação infraconstitucional (Lei nº 

9.394/96, Lei nº 4.898/65, Lei nº 7.716/89.), bem como em Tratados Internacionais 

dos quais o Brasil é signatário, a exemplo da Convenção Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos; Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos; Declaração 

sobre a Eliminação de todas as Formas de Intolerância e Discriminação Fundadas 

na Religião ou nas Convicções; Declaração sobre os Direitos das Pessoas 

Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas; a 

Declaração de Princípios sobre a Tolerância. 
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A título de norma supranacional, a proteção à liberdade de culto encontra-se 

regulada no art. 18, da Declaração dos Direitos Humanos20 e o art. 18, do Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos21 (Promulgado pelo Decreto nº 592/1992). 

Ademais, a Declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e 

discriminação fundadas na religião ou nas convicções, proclamada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas em 1981 (Resolução 36/55), estabelece, no parágrafo 3º, 

do artigo 1º, que a liberdade de manifestar a própria religião ou as próprias 

convicções estará sujeita unicamente às limitações prescritas na lei e que sejam 

necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral pública ou os 

direitos e liberdades fundamentais dos demais. 

Esse suporte constitucional e infraconstitucional fundamenta à proteção ao 

culto aos orixás. 

 

3.2 RELAÇÃO HOMEM E ORIXÁ: MANIFESTAÇÃO DO CULTO 

 

O candomblé, como hoje se apresenta, não existia na África. Naquele 

continente, o culto aos orixás era segmentado por regiões, desse modo, cada 

região, cada clã/família cultuava determinado orixá22 ou alguns. No Brasil, os orixás 

tiveram seus cultos reunidos em terreiros, como forma de estabelecimento de culto 

                                                           
20 Art. 18 da Declaração dos Direitos Humanos: ‘Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, 

consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de 
manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada 
ou coletivamente, em público ou em particular.’ 

21 Art. 18 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos: ‘1. Toda pessoa terá direito a liberdade 
de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implicará a liberdade de ter ou adotar 
uma religião ou uma crença de sua escolha e a liberdade de professar sua religião ou crença, 
individual ou coletivamente, tanto pública como privadamente, por meio do culto, da celebração de 
ritos, de práticas e do ensino. 2. Ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas que possam 
restringir sua liberdade de ter ou de adotar uma religião ou crença de sua escolha. 3. A liberdade de 
manifestar a própria religião ou crença estará sujeita apenas à limitações previstas em lei e que se 
façam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos 
e as liberdades das demais pessoas. 4. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a 
respeitar a liberdade dos países e, quando for o caso, dos tutores legais de assegurar a educação 
religiosa e moral dos filhos que esteja de acordo com suas próprias convicções.’ 

22 Orixá significa etimologicamente “a divindade que habita a cabeça”, em iorubá “ori” corresponde à 
cabeça e “xá”, a rei, divindade. Conforme elucida Ademir Barbosa Júnior, “cada orixá relaciona-se 
a pontos específicos da natureza, os quais são também pontos de fora de sua atuação. O mesmo 
vale para os quatro elementos: água, terra, ar e fogo. Portanto, os orixás são agentes divinos, 
verdadeiros Ministros da Divindade Suprema (Deus, Princípio Primeiro, Causa Primeira etc.), 
presentes nas mais diversas culturas e tradições espirituais/religiosas, com nomes e cultos 
diversos, como os Devas indianos. (BARBOSA JÚNIOR, 2016, p. 37). 
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que preservasse as tradições africanas em solo brasileiro, com variações, com 

idiossincrasias teológicas e litúrgicas das diversas nações23. 

Narra Ademir Barbosa Júnior: 

 

Impedidos de cultuar os orixás, valiam-se de imagens e referências 
católicas para manter viva a sua fé. Por sua vez, a combinação dos 
cultos que deu origem ao candomblé, deveu-se ao fato de serem 
agregados numa mesma propriedade (e, portanto, na mesma 
senzala), escravos provenientes e de diversas nações, com línguas e 
costumes diferentes, certamente uma estratégia dos senhores 
brancos para evitar revoltas, além da tentativa de fomentar 
rivalidades entre os próprios africanos. Vale lembrar que em África o 
culto aos orixás era segmentado por regiões: cada região cultuava 
determinado orixá ou apenas alguns. 

[...] Uma vez distantes da África, a Ìyá ìlú àyé èmí (Mãe Pátria Terra 
da Vida), teriam de adaptar-se ao contexto local, não cultuando 
necessariamente apenas orixás locais característicos de tribos, 
cidades e famílias específicas), em espaços amplos, como a floresta, 
cenário de iniciações, porém num espaço previamente estabelecido: 
a casa de culto. Nessa reprodução em miniatura da África, os orixás 
seriam cultuados em conjunto. Nascia o candomblé. (BARBOSA 
JÚNIOR, 2016, p. 21). 

 

Na África, o culto tinha um caráter familiar, exclusivo de uma linhagem ou clã 

específico. Consequentemente, o culto se restringia a apenas uma ou de poucas 

divindades. No Brasil, entretanto, a mesma estrutura religiosa não se repetiu, isso 

porque a escravidão separou famílias e etnias, trazendo negros escravizados de 

locais diferentes. Ademais, o extremo rigor da perseguição aos cultos africanos não 

permitiu que se multiplicassem a ponto dos adeptos dedicarem-se exclusivamente 

ao culto de apenas um orixá. Isso se refletiu até mesmo na organização estrutural 

dentro do terreiro, que teve de reunir, no mesmo templo, diferentes modelos de 

religiões africanas (SILVA, 2005, p. 62-63). O Candomblé teve origem assim, a partir 

da tradição de povos iorubás ou nagôs, com influências de costumes trazidos por 

grupos fons, aqui denominados jejes e residualmente por grupo africanos 

minoritários. (PRANDI, 2005, p. 21). 

                                                           
23 Nações são compreendidas como grupos com características teológicas, linguísticas e de culto, 

sendo elas: Ketu, Angola, Jeje, Nagô, Congo, Muxicongo e Efon. 
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O candomblé se particulariza por diversos ritos que ocorrem em múltiplas 

etapas, sendo eles: o bori24, que é uma cerimônia de iniciação, na qual a cabeça do 

iniciado recebe oferendas; a feitura de iaô, ou iniciação propriamente dita; as 

obrigações de primeiro, terceiro, sétimo ano, quando se atinge a senioridade 

religiosa, depois obrigações a cada sete ou vinte e um anos, até o fim da vida, 

quando os ritos são executados para desfazer os laços que inumeráveis obrigações 

ao longo da vida uniram àquele iniciado à mãe ou pai de santo, ao próprio orixá da 

pessoa e a comunidade do terreiro. (PRANDI, 2005, p.11) Consiste numa religião 

mágica que pressupõe o conhecimento e o uso de forças sobrenaturais para a 

intervenção nesse mundo, privilegiando o rito e valorizando o segredo iniciático. 

(PRANDI, 2005, p.11). 

As festas, quando são realizadas, apresentam celebrações de cantos e 

danças, durante as quais os orixás se manifestam por meio do transe ritual 

(possessão). Tais cerimônias são precedidas de uma série de ritos que envolvem 

sacralização de animais, preparo das carnes, elaboração das comidas rituais 

oferecidos aos orixás, preparação do banquete da comunidade, cuidados com os 

membros da comunidade que são recolhidos, exemplificativamente, para as 

obrigações iniciáticas, preparação e realização da festa pública propriamente dita. 

(PRANDI, 2005, p. 23). 

Outra característica do candomblé é a ênfase ao oráculo de ifá que é narrada 

pelos odus. Cada odu é um conjunto de mitos, cabendo ao Babalorixá e ou a Ialorixá 

descobrir qual deles conta a história que está acontecendo ou que vai acontecer na 

via do consulente que o procura em busca da solução de suas aflições. Desse 

modo, o líder espiritual identifica o mito que se relaciona com o consulente e o faz 

utilizando seus “apetrechos de adivinhação”, jogo de búzios, ficando sabendo quais 

procedimentos rituais, como sacrifícios, recolhimento ou purificações, devem ser 

utilizados naquele caso específico para solucionar os males que afligem o sujeito. 

(PRANDI, 2005, p. 41). 

                                                           
24 O rituais de iniciação dos filhos e filhas de santo correspondem a uma preparação para que o orixá 

que há em cada um possa aflorar e se manifestar no transe, quando se mostra a todos durante as 
celebrações. (PRANDI, 2005, p. 33). 
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É muito forte e central no candomblé a relação entre o homem e o orixá. Os 

homens vestem os orixás, os adornam, alimentam, compartilhando com as 

entidades comida, bebida e diversão. Os orixás são parte da família, em troca de 

oferendas, protegem, ajudam e doam identidade aos seus descendentes humanos. 

(PRANDI, 2005, p. 41). 

Sendo o candomblé religião originária de segmentos marginalizados na 

sociedade brasileira, perseguido durante muito tempo, há poucos documentos ou 

registros históricos sobre a religião. Ademais, trata-se de religião cujos princípios e 

práticas doutrinárias são estabelecidos e transmitidos oralmente25. É uma religião 

não institucionalizada que, diferentemente da Igreja Católica, não tem uma 

hierarquia centralizada na figura de líder espiritual26 e sobre um conjunto normativo 

que estabelece princípios doutrinários para a as igrejas de todos no mundo. Os 

terreiros são autônomos. (SILVA, 2005, p. 11-13). 

Como se constitui numa religião de pequenos grupos que congregam em 

torno de um pai ou mãe de santo, num dado terreiro, cada um dos terreiros é 

autônomo autossuficiente, não existindo nenhuma organização institucional que os 

unifique ou permita a existência de uma ordenação mínima capaz de estabelecer 

planos e estratégias comuns na relação do candomblé com as outras religiões e o 

com o resto da sociedade. (PRANDI, 2005, p. 232). 

O candomblé se caracteriza pela crença em deuses que incorporam em seus 

filhos, baseada na magia que se traduz na manipulação de objetos como pedras, 

ervas, amuletos pelo sacerdote, que faz sacralização de animais, rezas, invocações 

secretas, que acredita no poder de entrar em contato com os deuses, prever o 

                                                           
25 Todo o conhecimento tradicional do candomblé baseia-se na oralidade. Desse modo, os mitos, 

fórmulas rituais, louvações, provérbios, encantamentos, receitas, tudo é memorizado. O 
aprendizado é feito por repetição e com o passado tempo os mais velhos vão acumulando um 
conhecimento a que o jovem terá acesso quando tiver passado pelas mesmas experiências. “O 
velhos são depositários da cultura viva do povo e a convivência com ele é única maneira de 
aprender o que sabem”. (PRANDI, 2005, p. 42). 

26 A estrutura organizacional do candomblé é interna, isto é, a hierarquia somente ocorre dentro de 
cada terreiro, de cada comunidade. Nele há uma reprodução simbólica da estrutura tradicional da 
família iorubá, na qual se evidencia a importância da experiência acumulada na constituição dos 
grupos de autoridade. Os êbomis, que são os mais velhos, por terem vivido mais, acumularam 
mais experiência, daí sua autoridade decorre pelo tempo acumulado, que pressupõe saber maior. 
(PRANDI, 2005, p. 45). 
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futuro, curar doenças, melhorar a sorte e transformar o destino das pessoas. (SILVA, 

2005, p. 35). 

O culto aos deuses africanos ocorre por meio de recipientes especiais que 

contém os elementos naturais que os representam, como água, pedra, peças de 

ferro etc. Esses recipientes são tratados como coisas vivas, isso porque os deuses 

lá habitam e devem ficar em local consagrado (assentamentos) e de acesso 

reservado, pois sobre eles são feitas oferendas de alimentos e sacralização de 

animais, como forma de culto e renovação de força mágica. (SILVA, 2005, p. 46). 

Ademais, é possível ver diferenças nos cultos ao mesmo orixá em casas 

diferentes, como também a determinado orixá coexistem mitos diferentes. No 

candomblé, impera a liberdade de organização, em que cada comunidade de culto é 

livre para experimentar inovações ou retornar a formas anteriores, incorporando 

práticas que para outros da mesma religião podem não fazer o menor sentido. Cada 

terreiro exerce o direito de copiar e incorporar novidades, além de adotá-las de 

outros significados. Pode mudar, afirmando que se mantém na rígida tradição. 

“Terreiros nascem uns dos outros, mas não há dois iguais, mesmo quando se 

observam os terreiros mais antigos, surgidos da mesma matriz fundante”. (PRANDI, 

2003, p. 31-32). 

As religiões afro-brasileiras podem ser enquadradas como essencialmente 

ecológicas, dada a importância que a natureza assume dentro dos cultos 

afrodescendentes: 

 

[...] marcados pela necessidade que os terreiros têm da natureza 
como parte integrante de seu universo, dos rituais e da própria 
identidade dos seus deuses, o que gera um sentimento de respeito, 
dependência, integração e, ao mesmo tempo, de submissão para 
com ela. (BOAES; OLIVEIRA, 2011, p. 94). 

 

O candomblé conserva a ideia de que as plantas são fontes de axé, isto é, 

uma força vital sem a qual não existe vida, nem mesmo movimento. É tão 

imprescindível que sem o elemento vegetal o culto não pode ser realizado. O 

provérbio Iorubá corporifica essa relação: “Kozi Ewê Kozi Orixá”, que significa “Sem 

água e sem folha, não existe Orixá”. Nessa toada, o culto aos orixás representa o 
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contato direto com os elementos da natureza, a busca de energias ancestrais. As 

plantas trituradas em água são usadas para lavar e sacralizar objetos rituais, para 

purificar a cabeça e o corpo do fiel, por meio de banhos e imersões, para curar as 

doenças e afastar diversos males (PRANDI, 2005, p. 110). 

Há uma evidente indissociação entre o orixá e a natureza, não sendo visto, 

em qualquer perspectiva, com identidade antropocêntrica pura. Nesse sentido, ora 

aparecem como sendo a própria natureza, ora relacionando-se a ela através de 

posse. No primeiro sentido, Antônio Boaes e Rosalira Oliveira esclarecem que o 

efeito dessa relação é a igualdade entre os dois lados, nesse sentido, orixá é 

natureza, logo, tudo que se fizer para ele e pela natureza se estará fazendo para ela 

e pelo orixá. (BOAES; OLIVEIRA, 2011, p. 99). 

Em vista disso, a relação entre natureza e orixá é, num primeiro momento, de 

confusão. Um não existe sem o outro, estando o orixá associado aos quatro 

elementos da natureza (água, terra, fogo e ar). Destarte, tem uma grande 

importância o elemento vegetal. De acordo como Rosalira Santos e Antônio 

Gonçalves: 

 

É sabido também que as folhas fazem parte, juntamente com os 
orixás, de um sistema classificatório do mundo. Cada orixá 
corresponde um domínio deste (primeiramente natura, seguido pelo 
mundo sócio/cultural), os orixás são agrupados em classes: 
feminino/masculino; quente/frio; das águas; da terra; do ar; do fogo; 
caçador; pescador; da metalurgia; da guerra; da justiça etc. Mutatis 
mutandi, cada orixá tornou-se dono de um conjunto de folhas 
específicas que se ligam a eles por homologias quanto as causas 
características classificatórias. (SANTOS; GONÇALVES, 2011, p. 
05). 

 

O segundo sentido, por sua vez, está relacionado a um processo de 

antropomorfização dos orixás. Com o processo de sedimentação das religiões no 

Brasil, as associações feitas com os santos católicos pode ter acelerado e 

contribuído para atribuir feições mais humanas aos orixás. Assim sendo: 

 

[...] quando se fazia equivaler os orixás aos santos católicos, a eles 
estava sendo atribuída identidade “humana”, e, embora isto não 
levasse ao apagamento da relação com a natureza, entretanto, ela 
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poderia se fortalecer num viés privilegiado, ou seja, o da posse”. 
(BOAES; OLIVEIRA, 2011, p. 99). 

 

O candomblé é considerado uma religião cosmobiológica, religião da 

natureza, na qual há uma manifestação da divindade e a percepção do homem 

como mais um elemento do sistema cósmico, o que contradiz e coloca limites à 

busca desenfreada pela exploração da natureza. Sob este prisma, segundo Ademir 

Barbosa Júnior: 

 

Por ser uma religião ecológica, o candomblé visa ao equilíbrio do 
trinômio corpo mente e espírito, a saúde física, o padrão de 
pensamento e o desenvolvimento espiritual de cada indivíduo. 

[...] Fortemente marcado pela ecologia, o Candomblé convida a todos 
a vivenciar sua fé no cotidiano, cuidando do próprio corpo, do meio 
ambiente, vivenciando relações saudáveis etc. Exemplo: cultuar o 
orixá Oxum é, ao mesmo tempo, um convite para se viver 
amorosamente com o cotidiano, de forma compassiva e utilizar os 
recursos hídricos de maneira consciente (escovar os dentes com a 
torneira fechada, não jogar lixo nas águas etc.). O xirê literalmente 
prossegue no cotidiano. (BARBOSA JÚNIOR, 2016, p. 17). 

 

As religiões afro-brasileiras, com sua cosmologia, denotam um sentido de 

sacralidade associado à natureza. A noção de relação entre o homem e o mundo 

natural se expressa pelas notas de respeito e reciprocidade. Há uma série de 

relações de troca entre o adepto e o orixá, necessária à continuidade da natureza 

enquanto ciclo de vida. (SANTOS; GONÇALVES, 2011, p. 07). Nesse diapasão, 

emerge a ideia de “devolução da energia recebida da natureza [...] algo propiciado 

pela destruição de um determinado elemento, condição necessária para a sua 

utilização de um novo modo” (BOAES; OLIVEIRA, 2011, p. 08). Desse modo, as 

frutas, minerais, os animais e, especialmente o sangue, correspondem ao retorno à 

natureza ou às entidades. 

Nesse sentido, as divindades são, simultaneamente, natureza e cultura, 

possuindo, não apenas uma ética ambiental própria, como também uma efetiva 

contribuição a oferecer na construção de uma ecoética que respeite a diversidade 

tanto humana quanto natural. (BOAES; OLIVEIRA, 2011, p. 112-113). 



66 

 

 

 

Existe uma série de relações de troca entre os fiéis e o orixá, as quais são 

necessárias para a continuidade da natureza e do ciclo da vida. 

Deste modo, as frutas, os minerais, os animais e, especialmente o sangue, 

corresponde ao retorno à natureza ou às entidades, e as divindades são, 

simultaneamente, natureza e cultura, e possuem, não apenas uma ética ambiental 

própria, como também uma efetiva contribuição a oferecer na construção de uma 

ética que respeite a diversidade biológica e cultural. (BARBOSA JÚNIOR, 2011, p. 

08). 

Denota-se, portanto, que o candomblé é uma religião biocêntrica, vale dizer, 

uma religião em que a manifestação da divindade e a percepção do homem como 

um elemento da natureza coloca limites na exploração desenfreada dos recursos 

naturais no mundo industrializado moderno. 

 

3.3 CULTO AOS ORIXÁS COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL E ELEMENTO DE 

IDENTIDADE 

 

Cada ser humano guarda uma relação muito forte com o grupo étnico a que 

pertence, com suas tradições, valores e cosmovisão. A essa relação de 

pertencimento dá-se o nome de “identidade étnica”, direito intimamente ligado à 

liberdade cultural, parte vital do desenvolvimento humano. Assim, idioma, costumes, 

cultura e também as crenças são desdobramentos de uma identidade étnica, a partir 

da qual nasce um direito étnico-racial-religioso. (OLIVEIRA, SILVA; LIMA, 2015, p. 

287). 

A religião é uma importante referência de identidade ao governar a vida 

espiritual dos indivíduos e manter na ordem do particular um conjunto de prática e 

deveres. Para os negros, as condições históricas imprimiram um sentido especial à 

inserção religiosa. (D’ADESKY, 2009, p. 51). 

Para compreender cada cultura, se faz necessário interpretar a rede de 

símbolos partilhados pelos membros. (BAHIA, 2006, p. 156). Consiste numa rede 

simbólica que determina o modo como o homem se relaciona com o que está a sua 

volta. (BAHIA, 2006, p. 161). 
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O conceito jurídico de cultura está previsto no artigo 216, da Constituição 

Federal27, que, neste dispositivo, adotou um conceito bem abrangente de cultura, 

tutelando tanto os bens materiais quantos imateriais, desse modo, o artigo dispõe 

sobre a preservação jurídica dos bens e valores que portem referência à identidade, 

ação ou memória de grupos formadores da sociedade brasileira. (BAHIA, 2006, p. 

157). 

Ao incluir rituais e festejos que promovam a religiosidade como integrantes do 

patrimônio cultural imaterial passíveis de registro, o legislador pátrio quis, 

claramente, indicar que as manifestações religiosas fazem parte do patrimônio 

cultural a ser protegido. Segundo Sérgio Abreu, “a eficácia social dos direitos 

culturais deve ser entendida como instrumento de conservação dos grupos 

formadores da sociedade, bem como instrumento de transformação social”. 

(ABREU, 2010). A concretização dos direitos culturais, assim, é direito de todos os 

cidadãos e um dever do Estado, sendo a cultura um valor filosófico, político e, por 

isso, transformado em valor jurídico protegido pela ordem constitucional brasileira. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, no artigo 22, 

estabeleceu que toda pessoa, como membro da sociedade, tem assegurado os 

direitos culturais, os quais são indispensáveis à sua dignidade e ao livre 

desenvolvimento da sua personalidade. No artigo 27, por sua vez, estabeleceu que 

“Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, 

de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios”. 

Posteriormente, em 1966, foi celebrado o Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, que dispõe sobre a obrigação dos Estados partes 

protegerem a diversidade cultural e garantirem o seu pleno exercício. 

A legislação constitucional alberga a proteção ao candomblé. No art. 215, §1º, 

determina ao Estado a proteção das manifestações culturais afro-brasileiras. O art. 

                                                           
27 Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

   I - as formas de expressão; 
   II - os modos de criar, fazer e viver; 
   III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
   IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artístico- culturais; 
   V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico. 
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216, I da Constituição Federal traz em seu bojo uma hierarquia das formas de 

expressão portadoras de referência à identidade e a ação dos diferentes grupos 

formadores da sociedade, guindando-as para o patamar de patrimônio cultural. 

Mais adiante, no parágrafo quarto do artigo 216, a Carta Magna potencializa a 

proteção à manifestação cultural elucidando que as ameaças ao patrimônio cultural 

serão punidas. 

Conforme destacam Heron Gordilho e Francisco Figueiredo, é indubitável que 

o patrimônio cultural é um direito de índole fundamental salvaguardado pela atual 

Constituição, patrimônio que se traduz na História, na identidade do povo, na ação e 

na memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. (GORDILHO; 

FIGUEIREDO, 2016, p. 84). 

No âmbito infraconstitucional, Ilzver Matos Oliveira e Kellen Josephine Lima 

enfatizam a importância do Estatuto da Igualdade Racial que, além de referir-se à 

liberdade religiosa nos cultos religiosos de matriz africana, em seu Capítulo III, do 

Título II (artigos 23º ao 26º), compreendendo a proteção aos seus locais de culto e 

as suas liturgias, o combate à práticas de intolerância religiosa, estabelece ainda 

uma proteção específica, indo além do texto constitucional e, ao preservar a 

liberdade afro ou étnico-religiosa, sobretudo, preserva o direito à identidade étnica. 

(OLIVEIRA; LIMA, 2015, p. 509). 

A proteção dos valores culturais de um dado grupamento étnico assegura o 

direito à diferença e, in casu, o direito à diversidade cultural. (ABREU, 2010). 

Inicialmente se entedia que a diversidade cultural existente na humanidade decorria 

dos diferentes estágios existentes num processo de evolução, o que alçava à 

condição de superioridade na escala de civilização a nação europeia. Entretanto, 

posteriormente, com o amadurecimento dos estudos antropológicos, a ideia de um 

evolucionismo cultural linear se tornou inaceitável. A abordagem utilizada passa a 

ser multilinear, que concebe cada cultura desenvolvendo-se a partir dos eventos 

históricos que enfrenta. (BAHIA, 2006, p. 154). 

Assim, erigiu-se a ideia de relativismo que compreende a existência de 

diversidade cultural, reconhecendo a inexistência de padrões para sopesar o 

comportamento humano e efetivar comparações, uma vez que não há verdades 
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culturais. Nesse sentido, não há um traço cultural fora do sistema da comunidade 

que possa ser usado como instrumento para comparação com outras culturas. 

Esse relativismo, entretanto, também é criticado, pois a radicalização cultural 

impediria um diálogo com outras culturas, além de ser uma forma de encobrir atos 

atentatórios à dignidade da pessoa humana. O relativismo, então, contrapõe-se ao 

universalismo cultural que preconiza que todos os seres humanos, independente de 

identidade cultural, são titulares de valores universais, estabelecendo-se, por 

conseguinte, direitos humanos universais. (REIS, 2013 p. 05). 

O direito à identidade étnica, por sua vez, pode ser entendido como o direito 

que uma pessoa tem de preservar, vivenciar e reproduzir sua cultura sem sofrer 

qualquer represália por isso. Envolve aspectos como idioma, religião, modo de vida 

e organização social. Nesse sentido, permite que o indivíduo pertencente a um 

determinado grupo possa se afirmar como tal. (OLIVEIRA, SILVA; LIMA, 2015, p. 

289). 

O desenvolvimento do candomblé, conforme narra Vagner Gonçalves da 

Silva, foi marcado pela necessidade de grupos negros reelaborarem sua identidade 

social e religiosa sob condições adversas da escravidão e posteriormente do 

desamparo social. Dessa forma, a organização social e religiosa dos terreiros em 

certa medida enfatizam a reinvenção da África no Brasil. (SILVA, 2005, p. 15). 

O terreiro de candomblé associou-se ao protesto do negro contra as 

condições da escravidão, colocando tanto sua organização a favor da luta pela 

libertação, como no plano religioso, promovendo a crença na magia compartilhada 

por pessoas que tinham em comum, na condição de subordinação, a esperança na 

transformação dessas condições. (SILVA, 2005, p. 50). 

Ilzver Oliveira, na sua tese de Doutorado, destaca, a partir da análise dos 

dados coletados na pesquisa, bem como a partir dos dados obtidos nos censos 

demográficos brasileiros, que, não obstante a presença de brancos e outras “raças” 

ser perceptível nos grupos religiosos de matriz africana, com resultado do processo 

de universalização das religiões, ainda hoje predomina na composição a etnia negra. 

Deste modo, tais cultos afros, além de trazerem a marca africana nas suas tradições 

rituais, também expressam a notoriedade da identidade étnico-racial da maioria dos 



70 

 

 

 

seus seguidores. Nesse diapasão, apesar de ter transcorrido mais de trezentos anos 

desde a vinda dos primeiros negros africanos para o Brasil, trazendo suas tradições, 

língua e religiosidade, mesmo com o fato de as características africanas terem se 

misturado com as trazidas pelos demais povos que construíram a nação brasileira, 

as análises sobre a religiosidade de matriz africana permitem afirmar que a 

existência de uma total identidade do negro com os cultos de matriz africana no 

Brasil. (OLIVEIRA, 2014, p. 60). 

Salientando a importância do candomblé como elemento de identidade étnica, 

Jacques D’Adesky enuncia que o terreiro de candomblé continua hoje a ser para 

seus membros um local de reuniões, uma fonte de proteção e de orientação, sendo 

ainda um símbolo de afirmação existencial, preservando uma cosmologia ancestral, 

tudo isso apesar dos preconceitos negativos e sistemáticos a que estavam 

submetidas a religiões africanas. (D’ADESKY, 2009, p. 51). 

Nesse contexto, a religião se consubstancia na ritualização da memória da 

mitologia dos orixás e da criação do mundo segundo a ótica do povo negro. 

“Representa o elo simbólico com a longínqua e mítica África”. (D’ADESKY, 2009, p. 

56). Desse modo, traduz-se na representação do presente, por meio de “símbolos” e 

“encenações” ritualizadas do passado, garantindo ao grupo étnico a identidade, no 

que se refere a quem são, de onde vieram e pra onde vão. “A religião como fonte de 

identidade que reitera no cotidiano a memória ancestral”. (PRANDI, 2005, p. 33). 

A religião afro-brasileira representa a sobrevivência das instituições culturais 

africanas, trata-se de uma reconstituição, não apenas da religião africana, mas de 

muitos aspectos da África original, consubstanciando-se numa “espécie e reposição 

da memória do que ficou para trás”. Por meio da religião, recriou-se uma África 

simbólica. (PRANDI, 2005, p. 166). Com efeito, “passou a funcionar como uma 

espécie de ilha à qual o negro podia recolher-se periodicamente, num refúgio idílico 

capaz de atenuar, quem sabe?, as agruras da vida da sociedade inclusiva, branca e 

cristã”. (PRANDI, 2005, p. 167). 

O candomblé se constituiu como fonte e a principal trincheira da resistência 

cultural do africano que teve de procurar refúgio em lugares ocultos, de difícil 

acesso, a fim de se proteger da longa história de sofrimento nas mãos da polícia. 
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Foram frequentes as invasões policiais que confiscavam esculturas, objetos de culto, 

vestimentas litúrgicas, assim como eram encarcerados sacerdotes e praticantes do 

culto. Inclusive, segundo assina Abdias Nascimento, como resultado direto da 

perseguição policial, criou-se, na hierarquia dos terreiros, uma nova categoria, qual 

seja dos ogans, que funcionam como patronos do candomblé, pessoa com prestígio 

bastante pra proteger os terreiros, seu corpo sacerdotal e seus frequentadores 

contra costumeira violência das autoridades públicas. (NASCIMENTO, 2017, p. 125-

126). 

Segundo Ilzver Oliveira, quando se identifica os cultos de origem africana 

como espaços de preservação do patrimônio cultural negro, logo eles passam a ser 

encarados pelo outro como fonte do mal, expressão do indesejável, relacionado ao 

que não presta, especialmente no tocante à religião, a falsa religião, chamada por 

muitos de magia, macumba, feitiçaria, seita e magia negra, aí então sim a referência 

à origem negra é imediata. E, daí, advêm os preconceitos e a resistência em 

reconhecê-los como religião. (OLIVEIRA, 2015, p. 197). Por apresentarem uma ética 

que geralmente não tem como fundamento a visão dualista do bem e do mal 

estabelecida pelas religiões cristãs, por ser religião de transe, de culto aos espíritos 

divindades e de sacralizações físicas28, o candomblé é visto como forma “primitiva” 

ou “atrasada” de culto. (SILVA, 2005, p. 13). 

 

                                                           
28 No catolicismo, o sacrifício foi substituído pela oração e tem como elemento central a ideia de 

pecado, sendo as condutas regradas por um código de ética universalizado que opera o tempo 
todo com as noções de bem e mal, a partir do dualismo entre Deus (do lado do bem) e o diabo (por 
parte do mal). Abaixo de Deus estão os santos e o anjos, sendo que os santos são humanos 
mortos que, em vida, representaram fielmente as virtudes católicas, muitas vezes morrendo por 
elas. (PRANDI, 2005, p. 76). 
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4 ALÉM DO HORIZONTE - SACRALIZAÇÃO DE ANIMAIS: ENTRE O 

RECONHECIMENTO E A SUPERAÇÃO DO RACISMO INSTITUCIONAL 

 

4.1 RAÇA: DA NEGAÇÃO CIENTÍFICA À CONSTRUÇÃO SOCIAL 

 

Nas Escrituras Bíblicas, no Antigo Testamento, já se vislumbrou a crença de 

que as diferenças físicas e mentais entre os indivíduos e os grupos eram congênitas, 

hereditárias e imutáveis. Sugere-se que no texto Gênese contém passagens que 

aparentemente admitem a inferioridade de certos grupos em relação a outros. 

Entretanto, no Novo Testamento, o tema da fraternidade universal dos homens ali 

consubstanciado se mostra incompatível com este ponto de vista (COMAS, 1970, p. 

12). 

Aponta-se também que a primeira teoria sobre as raças teria sido elaborada 

por Aristóteles, no século V a.C., afirmando que o clima frio diferenciava os povos 

(SILVA, 2001, p. 108). No entanto, o conceito de raça é relativamente recente. Antes 

de adquirir a conotação biológica, era definido como grupo ou categoria de pessoas 

conectadas por uma origem comum, conceito utilizado mormente no século XVI 

(GUIMARÃES, 1999, p. 21). As teorias biológicas sobre a raça, por sua vez, datam 

do século XIX, sendo atribuída a paternidade a Conde Arthur de Gobineau. 

A corrente que teve mais aceitação definiu raça como grupos humanos 

assinalados por diferenças físicas que podem ser transmitidas por herança, tais 

como: a cor da pele, cabelo, olhos, estatura, forma da cabeça e do rosto. Distinguir-

se-iam, deste modo, três raças: branca, amarela e negra (SILVA, 2001, p. 109). 

Acerca das teorias raciais, cumpre diferenciar as teorias poligenistas das 

teorias monogenistas. As teorias poligenistas consideravam raças como espécies de 

seres humanos distintos fisicamente em termos de capacidade mental. Defendiam a 

tese baseada na existência de diversos centros de origem da humanidade. O 

monogenismo, por seu turno, posteriormente, definiu raça como subdivisões da 

espécie humana, distintas pelo fato de seus membros estarem isolados uns dos 

outros pertencentes à mesma espécie. Os monogenistas pugnavam a ideia de que a 

humanidade teria partido de um só núcleo original. Somente em seguida ao pós-

guerra é que a Biologia passou a recusar este conceito. 
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A obra de Charles Darwin, “A origem das espécies”, a partir de 1859, fundou a 

discussão existente entre os monogenistas e os poligenistas. A imposição da noção 

de evolução estabeleceu um passo para a afirmação de uma espécie paradigma da 

época. A teoria de Darwin sobre a evolução das espécies, após uma simplificação, 

distorção e adaptação, em conformidade com os interesses dominantes, foi usada 

como elemento justificador da política de expansão dos europeus em relação aos 

ditos “povos inferiores”. O argumento serviria não só para sua própria consciência, 

como também para o resto da humanidade, uma vez que teria base científica. 

Analisando os mitos raciais, Juan Comas adverte que: 

 

Aquela escravidão ou morte imposta aos grupos humanos “inferiores” 
pelos rifles e metralhadoras europeias não era nada mais do que o 
desenvolvimento da teoria da substituição de uma sociedade 
humana inferior por outra superior. Na política internacional o 
racismo serve de desculpa à agressão, pois o agressor não mais se 
sente preso a qualquer consideração que o ligue a estrangeiros 
pertencentes a “raças inferiores” e classificadas pouco ou nada 
acima dos animais irracionais. (sic) (COMAS, 1970, p. 16). 

 

As noções trazidas por Darwin não ficaram adstritas ao seio da Biologia. Suas 

teses foram também adaptadas para outras ciências, inclusive  para a Sociologia. 

Herbert Spencer, por sua vez, aplicou à Sociologia o princípio da “sobrevivência do 

mais capaz”. Tomou força, neste contexto, o entendimento de que o progresso 

humano era único, linear e inquebrantável. Erigiu-se, destarte, a ideia de 

evolucionismo social, segundo o qual a humanidade apareceria representada por 

uma imensa pirâmide, dividida em estágios distintos, que iam desde a selvageria até 

a barbárie e desta para a civilização. Neste esquema, a Europa estaria no topo da 

pirâmide. (COMAS, 1970, p. 20-23). 

Mais tarde, o etnocentrismo difundiu a teoria de que o negro entregue a si 

próprio é um perfeito selvagem e que só evoluiu onde o branco impôs suas ideias e 

refreou os impulsos negros. Sufragou-se a tese de que o branco estaria no topo da 

escala evolutiva. Contrariando tal pensamento, há que observar que: “Nenhuma raça 

pode advogar com exclusividade o direito de representar o estágio final da evolução 

humana; não há argumento válido que confirme que certas características especiais 

possam indicar a superioridade da raça branca”. (COMAS, 1970, p. 30). 
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Algumas razões de orgulho dos brancos atualmente são objeto de reflexão 

sobre se realmente teriam trazido maior felicidade para o conjunto da humanidade. 

Questiona Michel Leiris: 

 

Quem poderia afirmar que o caçador pigmeu, nas profundezas da 
floresta congolesa, leve uma vida menos adaptada que a de nossos 
operários da indústria européia ou americana? E quem poderia 
esquecer do desenvolvimento de nossas ciências, se nos permitiu 
realizar inegáveis progressos, como, por exemplo, no campo 
sanitário, em compensação nos permitiu aperfeiçoar a tal ponto os 
meios de destruição que os conflitos armados assumiram, há 
algumas dezenas de anos, a amplitude de verdadeiros cataclismos? 
(LEIRIS, 1970, p. 190). 

 

Os teóricos denominados de darwinistas sociais passaram a qualificar a 

diferença entre as raças e transformá-la em objeto de estudo. Também são 

conhecidos como deterministas sociais. Subdividem-se em dois grupos: o dos 

deterministas geográficos e o dos deterministas raciais. O primeiro grupo entendia 

que o futuro de uma civilização estaria ligado aos fatores de ordem geográfica, tais 

como o clima, a vegetação e o solo. Os deterministas raciais, por sua vez, 

entendiam o sujeito como somatório de elementos físicos e morais da raça ao qual 

pertencia, daí é que se afirmam as diferenças e as hierarquias. 

Das análises dos deterministas raciais é que se questionou a igualdade 

naturalizada no discurso liberal, isto porque acreditava-se que as raças constituiriam 

fenômenos finais, imutáveis. Disto decorriam conclusões de que todo cruzamento 

entre as raças era um erro, ocasionava a degeneração, enaltecendo-se, pois, os 

‘tipos puros”. Desenvolveram-se, assim, as teses eugênicas29, como assinala Lílian 

Schwarcz, isso implicou um ‘ideal político’ cuja meta era intervir na reprodução das 

populações, baseada num diagnóstico sobre a submissão ou possível eliminação 

das ‘raças inferiores’. (SCHWARCZ, 2001, p. 20). 

Os teóricos das raças propugnaram a divisão do mundo em raças 

correspondendo à divisão do mundo em culturas. Ao lado disso, apontavam a 

                                                           
29 Eugenia etimologicamente vem de eu, boa; genus, geração. O termo foi criado em 1883, por 

Francis Galton, que cuidava da ideia de que a capacidade humana estava exclusivamente ligada à 
hereditariedade e pouco se devia à educação. 
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predominância do grupo racio-cultural ou étnico no comportamento do sujeito, 

conformando-se uma ideia de psicologia coletiva, que era hostil ao arbítrio do 

indivíduo (SCHWARCZ, 2001, p. 20). 

Na abordagem sobre a construção do conceito de raça e sobre as 

decorrências das construções teóricas nela lastreadas, importa analisar os estudos 

dos craniologistas (Owen, Camper e Cuvier) que investigavam a estrutura 

morfológica do crânio de todas as espécies animais e todas as “raças” humanas. 

Estes cientistas tinham por escopo medir a capacidade da caixa craniana das 

diferentes “raças”. Suas conclusões, em suas teses, apontaram que no ponto mais 

alto da escala dos valores intelectuais, um europeu possui capacidade cerebral de 

um décimo superior à dos negros (DARMON, p. 21). 

Ainda com respaldo científico da época, relacionando a possível inferioridade 

dos negros a atributos psicossomáticos. Hankin afirmava que o volume do cérebro 

do negro é menor que o do branco, logo, o negro seria mentalmente inferior. 

Gordon, por sua vez, salientava que a deficiência cerebral congênita é uma 

característica dos negros do Quênia, o que resultaria no menor volume do crânio e 

na diferença de conformação do cérebro negro. Até mesmo o odor do corpo negro 

foi apontado como prova de sua inferioridade biológica, consoante destaca Juan 

Comas (COMAS, 1970, p. 29). 

No âmbito da Antropologia Criminal, destaca-se Cesare Lombroso, que 

afirmava ser a criminalidade um fenômeno físico e hereditário, sendo, pois, um 

elemento detectável nas sociedades. Daí é que nesse ramo do conhecimento 

pautou-se uma teoria dos estigmas, por meio da qual intentava-se capturar os 

criminosos antes que eles cometessem crimes – erigiu-se a ideia do criminoso nato. 

Autores como Agassiz e Gobineau, por exemplo, defendiam que as raças mistas 

como a brasileira eram inviáveis e destinadas ao fracasso. (SCHWARCZ, 2001, p. 

23). 

Para Gobineau, cada raça apresentava diferenciações biológicas, vista como 

tipos acabados e cada tipo tinha determinado comportamento e mentalidade, 

conforme fatores intrínsecos, ligados a componentes biológicos. No esquema por ele 

concebido, evidenciava-se não só a diversidade de raças, mas principalmente a 
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superioridade explícita da raça branca. Conclui o autor pelo pessimismo diante do 

futuro brasileiro, uma vez que, aqui, o branco estava perdendo suas qualidades para 

o índio e, em especial, para o negro (DAMATTA, 1981, p. 70-73). 

No contexto brasileiro, Nina Rodrigues, por exemplo, em 1894, publicou a 

obra “As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil”. Nessa obra, 

realizava a interface entre a Medicina e o Direito Penal, inclusive, chegando a 

advogar pela existência de dois Códigos Penais para o país – um para os negros e 

outro para os brancos – correspondentes aos graus de evolução existente entre os 

dois grupos. O professor baiano, seguindo os ensinamentos da escola de 

criminologia italiana, destacava os estigmas próprios dos criminosos, reservava o 

olhar mais para os criminosos do que para o crime. (SCHWARCZ, 2001, p. 27-28). 

Ilustrando o pensamento esposado por Nina Rodrigues sobre as raças em 

sua obra “Os africanos no Brasil”, convém observar o seguinte trecho: 

 

A Raça Negra no Brasil, por maiores que tenham sido os seus 
incontáveis serviços à nossa civilização, por mais justificadas que 
sejam as simpatias de que a cercou no revoltante abuso da 
escravidão, por maiores que se revelem os generosos exageros dos 
seus turiferários, há de constituir sempre um dos fatores da nossa 
inferioridade como povo. (RODRIGUES, 1988, p. 17). 

 

No contexto hodierno, todavia, a Ciência já atentou para o fato de que a 

diversidade genética dentro dos grupos de raças não difere significativamente em 

termos estatísticos da encontrada entre grupos distintos. Nesse sentido, as 

diferenças do padrão sistemático dos traços humanos não podem ser atribuídas a 

diferenças biológicas. 

Em 26 de junho de 2000 foram divulgadas as primeiras conclusões do 

Programa Genoma Humano (PHG), aventando que 97% do código genético do 

homem foram decifrados. Conclui-se pelo banimento definitivo do conceito 

tradicional de raça. A pesquisa envolveu o uso de material genético de todos os 

grupos étnicos e conclui-se que só existe uma raça, a humana. Negros, brancos e 

amarelos diferem tanto entre si quanto dentro de suas próprias etnias. As diferenças 
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biológicas entre os homens são ínfimas. Destarte, do ponto de vista genômico, raças 

não existem. (SILVA, 2001, p. 109). 

Pode-se inferir que as modificações havidas ao longo dos tempos e marcadas 

pelos caracteres físicos de traços negros e amarelos refletem o desenvolvimento 

humano a partir de suas adaptações geográficas aos espaços em que conviviam. 

Não se aplica, por conseguinte, a nenhuma circunstância genética que justifique tais 

diferenciações fenotípicas. Reitera-se, com isso, que há uma completa dissociação 

entre a cor da pele e o genoma. 

Disso decorre que a divisão de seres humanos em raças resulta de um 

processo político-social, originando a intolerância entre os homens, não existindo 

base científica para a classificação racial. (SILVEIRA, 2007, p. 79). 

O Ministro Maurício Corrêa, do STF, no julgamento do habeas corpus 82.424, 

destaca o conceito de raça social: 

 

Raças sociais podem ser caracterizadas por um indicador 
preferencial, tanto em termos físicos quanto culturais, possuindo 
poderoso significado político social, sendo um constructo social 
baseado em valores e crenças criados a partir de uma visão-de-
mundo de determinados grupos sociais, provendo uma percepção 
cognitiva classificatória, o racismo, que hierarquiza grupos diferentes, 
podendo justificar a subjugação ou a destruição do grupo X pelo Y, 
ou vice-versa. (STF, 2004, p. 30). 

 

O conceito de raça hodiernamente esposado pela Sociologia não é mais um 

conceito científico como outrora, mas uma forma de classificação social baseada 

numa atitude negativa frente a certos grupos sociais. Assim, raça é um conceito que 

não corresponde a nenhuma realidade natural. Apesar de desprovido de conotação 

científica, tem servido para práticas discriminatórias e naturalizadoras do mundo 

social. Fica patente, deste modo, que não se pode lastrear o conceito de raça em 

uma diferença física inequívoca, como ocorre com a noção biológica de sexo. 

Nesse sentido, hodiernamente, raça se aplica como um conceito histórico, 

conforme infere Fabiano Silveira, uma vez que o que define o agrupamento humano 

é a presença de um discurso racializante, construído historicamente por quem 

recebe o qualificativo racial e por quem o manipula externamente. Tal discurso pode 
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inclusive ter o poder de inventar artificialmente as dessemelhanças entre os grupos 

contrastados, usando, até mesmo, estratégias de agudização das diferenças e de 

criação de discursos baseados na ideia de que as distinções existem em termos 

raciais (SILVEIRA, 2007, p. 81-83). 

A partir de 1930, houve o declínio das teorias raciais. A raça enquanto 

conceito biológico perdeu espaço para as teorias que creditavam à evolução cultural 

o código das diferenças civilizatórias entre os homens. É o que se denomina de 

“culturalismo”. Passou-se a evidenciar a utilização do instrumento cultural, numa 

atmosfera evolucionista, para a defesa do pensamento de que a cultura do branco 

era superior a do negro e a do indígena. Consequentemente, uma mudança de 

paradigmas em que a inferioridade do negro deixou de ser fulcrada nas justificativas 

biológicas para a utilização de um critério histórico-cultural. 

As diferenças fenotípicas entre os grupos humanos, bem como as diferenças 

culturais e morais não podem ser atribuídas a diferenças biológicas. Tratam-se, 

então, de construções socioculturais aliadas a condicionantes ambientais. Ressalta-

se que o conceito é marcado por sua historicidade. (GUIMARÃES, 1999, p. 22). 

As diferenças físicas ou culturais entre os agrupamentos humanos não têm o 

poder, por si mesmas, de criar a ideia de raça. A divisão dos indivíduos em raças 

resulta de um processo de construção político-social, de cunho ideológico. Raça é, 

pois, um conceito localizado no tempo e no espaço, por conseguinte, histórico. 

A utilização do vocábulo raça é bastante controversa no Brasil. Realizando 

uma comparação com a realidade estadunidense, percebe-se que nos Estados 

Unidos da América uma gota de sangue negro faz do indivíduo negro – racismo de 

origem – já no Brasil não há uma regra clara de descendência biológica definindo os 

grupos raciais. Assim, as classificações seguem as diferenças de aparência física e 

de variedade de status adquiridos, fazendo com que se fale em “grupos de cor”, em 

vez de “grupos de raça”. 

Diante desse quadro, há uma contraposição entre “raça”, como sendo um 

conceito mais abstrato e científico; ao passo de “cor”, como fato objetivo e natural. 

“Cor, no Brasil, funciona como imagem figurada de raça” (GUIMARÃES, 1999, p. 43-

44). 
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Por outro lado, contrapondo-se ao pensamento de abolir o conceito de raça, 

Antônio Sérgio Guimarães atenta para o fato de que deixar de utilizar a terminologia 

esconderia as práticas discriminatórias que têm como fulcro a ideia de raça. Seria 

um equívoco. (GUIMARÃES, 1999, p. 43-44). 

Stuart Hall aduz que o caráter não científico do termo “raça” não afeta o modo 

como são articulados e acionados os quadros de referências raciais e a lógica racial, 

bem como não anula suas consequências. Assim, não obstante as noções 

biológicas de raça, entendidas como constituintes de espécies distintas terem sido 

substituídas por definições culturais, isso não impede que a raça desempenhe um 

papel importante nos discursos sobre nação e identidade nacional (HALL, 2001, p. 

63). 

Mesmo convergindo com a existência de fenótipos distintos, não há nada nos 

caracteres físicos que indique ser mais fácil de ser discriminado que outro caractere. 

Os traços, dessa forma, só têm significado no interior de uma ideologia pré-

existente, que cria os fatos e os relaciona, fazendo com que funcionem como 

critérios e marcas classificatórias. Dessa forma, são imprescindíveis nas 

diferenciações as ideologias raciais. 

Raça, por conseguinte, consiste num constructo social, como forma de 

identidade baseada numa ideia biológica errônea, mas socialmente eficaz para 

construir, manter e reproduzir diferenças e, muitas vezes, de modo negativo, 

privilégios. 

 

4.2 RACISMO: UM FENÔMENO SOCIAL EVIDENTE 

 

Embora com a evolução científica não seja coerente se falar em raça no 

sentido biológico, não se pode olvidar que o racismo existe enquanto fenômeno 

social. A existência das raças persiste enquanto concepção histórica, política e 

social. Assim é que deve ser considerada na aplicação do direito e essa 

circunstância de natureza social foi que inspirou a tutela da vedação à discriminação 

conforme enuncia a Carta Magna. 
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A mais antiga referência à discriminação contra os negros é encontrada num 

marco que o Faraó Sesóstris III (1887-1849 a.C.) mandou erigir. Consta do texto: 

 

Limite Sul. Erigido no VII ano do reinado de Sesóstris III, Rei do Alto 
e Baixo Egito, o qual viverá através das idades. Nenhum negro 
atravessará este limite por água ou por terra, de navio ou com seus 
rebanhos, salvo se for com o propósito de comerciar ou fazer 
compras. Os negros que atravessarem para este fim serão tratados 
com hospitalidade mas proíbe-se a todo negro, em qualquer caso, 
descer o rio de barco além de Heh. (sic) (COMAS, 1970, p. 13). 

 

Como se verifica, a contrariedade em relação à alteridade não é recente. Na 

história da civilização ocidental, há mais de 2.000 anos, os gregos, ao observar os 

vizinhos que não tinham pensamento articulado como o deles, isto é, não falavam o 

grego, nomearam-nos de bárbaros. Segundo Joel Rufino dos Santos, esta é uma 

das formas mais antigas de racismo que se conhece (SANTOS, 1980, p. 20-21). 

Com o escopo de justificar a ambição grega sobre hegemonia universal, 

Aristóteles formulou a tese segundo a qual certas raças são naturalmente livres 

desde o berço, ao passo que outras são escravas. Tal concepção serviu para 

justificar a escravidão dos negros no século XVI (COMAS, 1970, p. 130). 

Os romanos, por sua vez, concebiam como bárbaros todos aqueles que não 

tinham o Direito, assim, eram tanto os brancos macedônios, como os negros núbios. 

Na Idade Média, os europeus consideravam inferiores os não cristãos. Foi, porém, 

tão só a partir dos anos 1400 que o racismo dos povos europeus amadureceu, 

passando a se basear na característica mais notável dos outros que é a cor da pele. 

Analisou Michel Leiris que: “Sendo o corpo por excelência aquilo através do que 

uma pessoa se nos aparece, apressamo-nos a estabelecer uma relação de causa e 

efeito entre a aparência exterior e as maneiras de ser” (LEIRIS, 1970, p. 193). 

Não obstante a existência deste dado histórico, não se pode afirmar de um 

modo mais peremptório a existência de um racismo antes do século XV. Antes deste 

século, a animosidade mundial se baseava no antagonismo entre cristãos e “infiéis”. 

Não se adentrava, portanto, no viés racial. Os interesses econômicos oriundos da 
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colonização africana e da descoberta da América determinaram de modo mais 

incisivo o aumento da discriminação em termos de raça. 

A partir do século XV, então, o racismo serviu como elemento justificador do 

materialismo econômico que conduzia os brancos a negar aos negros qualquer 

participação nos privilégios que eles próprios desfrutavam. Com isso, utilizou-se da 

pigmentação escura como “uma marca de diferenciação que condena numerosos 

grupos humanos ao desprezo, ao ostracismo e a uma posição social humilhante” 

(COMAS, 1970, p. 26). 

Joel Rufino dos Santos, narrando a genealogia do racismo, conta que 

primeiramente o racismo surge com o pensamento negativo que se tem a respeito 

do outro. Esta ideia negativa seria oriunda da dupla necessidade de se defender e 

de justificar a agressão. Com o amadurecimento, o racismo atinge o plano dos 

estereótipos, em que há uma visão simplificada e conveniente de um grupo 

qualquer. O passo posterior é a evolução para o segregacionismo e, por fim, pode-

se chegar ao genocídio, ao se entender que aquele grupo diferente precisa ser 

exterminado (SANTOS, 1980, p. 18-19). 

O pensamento racista se consubstancia em uma forma de naturalização da 

vida social, de explicar as diferenças pessoais, sociais e culturais a partir de 

diferenças tomadas como naturais. 

Nesse contexto, não obstante os grupos envolvidos não sejam uma raça em 

sentido científico, utiliza-se a terminologia racista para nomear situações nas quais 

grupos fisicamente ou culturalmente distinguíveis são definidos como raças e se 

envolvem em relações que são denominadas de cunho racial. Caracteriza o racismo, 

pois, a presença de um discurso racializante verificável do prisma político-histórico e 

dotado de repercussão social, muito menos que as verdadeiras diferenças biológicas 

e culturais dos grupos humanos. 

Trata-se, portanto, da versão cientificizada do racismo. Esta visão serviria de 

fundamento para justificar as diferenças de tratamento e de estatuto social para os 

diversos grupos étnicos, conduzindo as sociedades que se baseavam nestas ideias 

a um racismo, muitas vezes até genocida. Cumpre lembrar que essa teoria foi 

fartamente utilizada por Estados Nacionais com aspirações imperialistas. 
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Do mesmo modo que ocorre com o termo raça, no tocante ao termo racismo 

também não há consenso na doutrina sobre sua utilização. Alguns autores 

demonstram uma certa repulsa ao uso da expressão racismo, ao menos 

discursivamente. Essa nova postura deriva do fato de que a Biologia nega a 

existência de raças humanas e o mundo científico considera esta noção impregnada 

de ideologias opressivas, cujo uso serviria para corroborar as justificativas para as 

desigualdades entre os homens. Outrossim, tende-se a silenciar sobre o racismo 

partindo da negação de sua existência. 

Discorrendo sobre racismo, Fabiano Silveira assinala que este pode ser 

admitido em níveis mais gerais, sem que a raça seja admitida no nível interpessoal. 

Daí, para o autor, a negação de que os relacionamentos sejam orientados pela 

noção de raça contribuiria para a negativa do próprio racismo, inclusive, chegando-

se ao extremo de se considerar racista todo aquele que vislumbre a interferência da 

ideia de raça nos contatos interpessoais. (SILVEIRA, 2007, p. 85). 

Por outro lado, existe a corrente daqueles que entendem ser devido o uso da 

expressão racismo para demonstrar a especificidade de um conjunto de práticas e 

crenças discriminatórias e para proporcionar às vítimas do racismo a possibilidade 

de reconstrução de modo crítico das noções sobre esta ideologia. Nesta corrente é 

que se enquadra o professor Antônio Guimarães, que realiza a análise do termo sob 

o viés sociológico, prescindindo de qualquer fundamentação natural, objetiva ou 

biológica. É inviável negar algo que existe e precisa ser enfrentado criticamente. Um 

fenômeno não precisa ter bases biológicas para ser explicado, mas como fato social 

impende sua análise e um debate crítico sobre ele. (GUIMARÃES, 1999). 

A exegese do termo racismo, insculpido na Constituição Federal, não pode ter 

como base o conceito de raça somente no sentido biológico. O entendimento sobre 

este termo deve estar em harmonia com os demais preceitos com ele inter-

relacionados. Neste diapasão, deve-se atentar para o que resulta da valoração de 

seus aspectos sociológicos. Nas palavras de Fabiano Silveira: “A construção da raça 

confere, assim, atualidade histórica ao racismo: de fenômeno abstratamente 

considerado à prática concretamente perceptível e identificável” (2007, p. 84). 
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Impende, no método exegético, retirar o conteúdo nuclear do conceito 

jurídico-penal de racismo no seu confronto com a gravidade da norma constitucional 

e os bens e valores por ela tutelados. O ordenamento deu, nesta hipótese 

normativa, um manifesto relevo valorativo de vigoroso repúdio a um recorte da 

realidade histórica, consubstanciado na inferiorização dos negros, fruto de uma ideia 

política e ideológica fundada na inata superioridade de uns homens sobre outros. 

Procede a interpretação teleológica e sistêmica da Constituição Federal a fim 

de conjugá-la com circunstâncias históricas, políticas e sociológicas, na 

determinação do alcance da norma. Partindo destes pressupostos é que o Ministro 

Maurício Corrêa discorreu do seguinte modo: 

 

[...] racismo, longe de basear-se no conceito simplista de raça, 
reflete, na verdade, reprovável comportamento que decorre da 
convicção de que há uma hierarquia entre os grupos humanos, 
suficiente para justificar atos de segregação, inferiorização, e até de 
eliminação de pessoas. Sua relação com o termo raça, até pela 
etimologia, tem a perspectiva da raça enquanto manifestação social, 
tanto mais que agora, como visto, em virtude de conquistas 
científicas acerca do genoma humano, a subdivisão racial da espécie 
humana não encontra qualquer sustentação antropológica, tendo 
origem em teorias racistas que se desenvolveram ao longo da 
história, hoje condenadas pela legislação criminal. (STF, 2004, p. 43-
44). 

 

Daí é que se infere que a interpretação a ser feita atenta para o fato de que o 

racismo a que se referiu a Constituição Federal é fruto de uma tendência cultural, 

decorrente de construções ideológicas e programas políticos que tinham por escopo 

a dominação de uma parcela da sociedade por outra. A existência de raças é 

apenas um dos postulados da ideologia racista, sendo que com a acuidade científica 

deste postulado pouco se preocuparam seus adeptos. Raça, então, é uma 

construção social e histórica voltada para justificar a desigualdade. 

Destarte, entendendo ser concreta a existência do racismo é que importa 

observar o fenômeno social com mais acuidade, levando em consideração suas 

diferentes nuances, para possibilitar seu questionamento. 
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4.3 IDIOSSINCRASIAS DO RACISMO À BRASILEIRA 

 

A história do Brasil e da cultura brasileira não podem ser descritas sem que 

se aborde a influência dos negros. O negro, no Brasil, representa um elemento 

significativo na construção da sociedade. Consoante destaca Thales de Azevedo, o 

Brasil ter-se-ia desenvolvido diversamente sem o escravo negro. Sem esse 

elemento, possivelmente, teriam sido muito diferentes dos que então se verificaram 

os rumos da economia, do povoamento, da formação da sociedade (AZEVEDO, 

1975, p. 11). 

Malgrado seja patente a contribuição dos negros para o desenvolvimento do 

país, seu valor nunca foi reconhecido e valorizado de modo razoável. Pelo contrário. 

Historicamente o povo negro foi só alvo de subjugação por aqueles que se 

consideravam superiores. Dessa maneira, a discriminação racial no Brasil esteve 

sempre presente na tessitura social. O que foi alterado na dinâmica discriminatória 

foi a forma de apresentação e a postura do Estado diante destas práticas. 

O sofrimento do negro iniciou com sua retirada violenta da África, para inseri-

lo de modo violento noutro ambiente social, onde era desejado apenas para prestar 

serviços. Há estimativas de que da metade do século XVI a meados do século XIX, 

quando durou o tráfico negreiro, de quinze a vinte milhões de africanos 

desembarcaram nos portos de toda a América – Antilhas, Guianas, América do 

Norte e Brasil. Contudo, observa-se que este número deve ser muito mais elevado, 

haja vista o fato de que muitos morreram na transmigração, a bordo dos navios 

negreiros – tumbeiros – portugueses, ingleses, franceses e holandeses. Nessas 

viagens, morriam número nunca inferior a dez por cento dos transportados, sendo 

que em algumas travessias chegavam a morrer de trinta a quarenta por cento, 

devido aos maus-tratos e às moléstias contagiosas. 

A documentação existente não permite cálculos exatos. Fato histórico que 

merece destaque foi o decreto de 14 de dezembro de 1890, quando o Vice-Chefe do 

Governo Provisório e Ministro da Fazenda Rui Barbosa determinou que se 

destruíssem todos os documentos referentes à escravidão e ao tráfico. A medida 

tomada pelo governo brasileiro tinha como argumento a honra à pátria e a 
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homenagem à solidariedade e à fraternidade com a grande massa de cidadãos que 

pela abolição foram introduzidos na “comunhão brasileira”. (NASCIMENTO, 2017, p. 

93-94). 

Colimava o político baiano apagar da história brasileira o fato da escravidão 

negra. Olvidou, porém, que a destruição de tais documentos não teria o condão de 

fazer desaparecer da memória nacional a carga de sofrimento suportada pelos 

negros e por seus descendentes. Ademais, convém observar que o escopo não era 

tão altruístico, já que se relacionava com o intento de impedir a cobrança de 

indenização pelos senhores de escravos que se diziam prejudicados (AZEVEDO, 

1975, p. 12). Mascara-se, outrossim, o caráter não pacífico e não cordial da relação 

entre senhores e escravos, a utilização de castigos e mutilações no controle e 

adestramento do negro. 

A escravatura foi, em verdade, cruel e dura, contrariamente aos que pensam 

que, no Brasil, tenha sido mais benigna do que em outros países da América. O 

sofrimento e a humilhação foram tão exacerbados quanto em outros países 

escravistas. Só o fato de serem arrancados de sua terra natal e introduzidos num 

contexto estranho, sendo submetidos a trabalhos pesados, castigos, condições de 

nutrição péssima e elevadíssimo risco de contágios de doenças, tudo revela o 

processo de desumanização que sofreram. Thales de Azevedo assim narra: 

 

Em verdade o regime servil não podia ser nem era de fato ameno ou 
brando. Muito ao contrário. Os sofrimentos dos negros começavam 
na própria África. Ali, antes da chegada dos europeus, conheciam já 
a escravidão dos vendidos nas guerras tribais, mas nessa condição 
eram integrados numa ordem social e família tradicional. Mas o 
tráfico, ao contrário, trazia o pânico, a separação, a humilhação, a 
dor física, as longas caminhadas sob ferros, a fome – penas, 
aquelas, que não poupavam sequer aos grandes e poderosos das 
tribos e às comunidades atingidas pelos cercos dos escravistas. 
Jovens, adultos, velhos, mulheres e crianças eram indistintamente 
arrancados da família, das suas terras e costumes, das suas 
atividades econômicas e culturais e eram conduzidos para os postos 
de embarque e o bojo infecto e estreito dos navios negreiros. 
Começava, então, uma odisséia tenebrosa entre estranhos [...] 
(AZEVEDO, 1975, p. 19). 
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No período colonial permaneceu o tratamento não humano destinado aos 

negros. Os colonizadores consideravam os africanos como seres sem alma, sem 

humanidade, mais próximo dos animais, inferiores, cuja escravização se constituiria 

numa oportunidade de humanização e salvação, por meio da inserção no processo 

civilizatório “superior”, que seria o europeu. Era o argumento utilizado para justificar 

a introdução em terra brasileira da escravidão negra, desestruturando mais de uma 

cultura, impondo um regime em que tudo dependia da coroa portuguesa e os não 

brancos eram permanentemente subjugados. 

A desigualdade existente na sociedade brasileira se apresentava de modo tão 

evidente que, de acordo com Roberto DaMatta, havia tanta hierarquia que ela se 

expressava até nas formas nominais de tratamento que eram reguladas por lei, a 

igualdade era, assim, rigorosamente proibida (DAMATTA, 1981, p. 65). A sociedade 

colonial construiu-se altamente hierarquizada, perfazendo um corpo social 

complexo, em que as pessoas, na sociedade, inseriam-se em categorias bem 

diferenciadas, distintas pelo nome, pela forma de tratamento, pelo traje e pelas 

penas a que estavam sujeitas. As relações sociais eram altamente hierarquizadas e 

autoritárias. 

 

Num meio social como o nosso, onde ‘cada coisa tem um lugar 
demarcado e, como corolário, - cada lugar tem sua coisa’, índios e 
negros têm uma posição demarcada num sistema de relações 
sociais concretas, sistema que é orientado de modo vertical: para 
cima e para baixo, nunca para os lados. (DAMATTA, 1981, p. 76). 

 

Na realidade, o modelo pátrio, consoante Antônio Guimarães, mostrava uma 

refinada etiqueta de distanciamento social e diferenciação aguda do status e de 

possibilidades econômicas, convivendo como equidade jurídica e indeferenciação 

formal. Trata-se de “sistema muito complexo e ambíguo de diferenciação racial, 

baseado, sobretudo, em diferenças fenotípicas, e cristalizado num vocabulário 

cromático” (GUIMARÃES, 1999, p. 39). 

Ana Célia da Silva chama a atenção para o fato de que o processo 

civilizatório africano aqui mantido pelo povo negro determinou, no sistema, a 

necessidade de destruir as perigosas diferenças existentes entre negros e brancos, 
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de homogeneizá-las através do rolo compressor da ideologia do poder branco que, a 

partir daí, deveria tornar-se hegemônico (SILVA, 1989, p. 56). 

A dominação colonial, além de impossibilitar ao grupo dominado criar e 

exprimir sua cultura original, compeliu o povo negro a adotar ideias, valores e 

costumes estranhos. Usando a expressão cunhada por Darcy Ribeiro, configurou-se 

com o negro um “processo de deculturação”, já que foi desgarrado de suas matrizes 

para servirem de amos estrangeiros em terras longínquas, onde eram reunidos a 

outros escravos, também estranhos, sendo submetidos a uma série de compulsões 

destinadas a desenraizá-los de suas tradições originais. Isto determinou o caráter 

espúrio da cultura brasileira. 

 

O negro e o índio, submetidos a esse processo, eram primeiro 
“desumanizados” ao serem tratados como coisas ou como bichos 
enquanto permaneciam “boçais” e, depois, “re-humanizados” ao se 
converterem em “ladinos” pelo aprendizado da língua do senhor, pela 
incorporação compulsória ao novo regime de trabalho, pela 
adaptação à nova dieta que terminam por integrá-los na nova 
sociedade e por aculturá-los (RIBEIRO, 1978, p. 131). 

 

Não obstante tenha sido abolida a escravidão em 1888, não houve uma 

alteração profunda na realidade negra. O status deixou de ser de escravo para se 

transformar em excluído. Os excluídos necessários, numa terra em que não lhes foi 

dada a oportunidade de ascender socialmente, nem ter a reparação pelos anos de 

escravidão. O estatuto jurídico passou a sufragar a igualdade, mas esta se definiu 

em meros termos formais, não trazendo mudanças substanciais na vida do negro. A 

população negra passou a compor na maioria das cidades uma massa de 

desfavorecidos, que tinha contra si o “estigma da passada servidão, o despreparo 

para as atividades urbanas e industriais e marca indelével e indisfarçável da raça e 

da ‘cor’” (AZEVEDO, 1975, p. 26). 

Destarte, embora, hodiernamente, não haja a legalização de uma estrutura 

racista, mormente, ao se observar o ordenamento jurídico atual, na vida prática 

estão presentes formas abertas e sutis de discriminação e de repressão a 

manifestações culturais da etnia afro-brasileira. Lilia Moritz Schwarcz elucida, 

adequadamente, que as práticas discriminatórias ganharam “os locais da vivência 
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cotidiana e a esfera das relações pessoais. Se hoje é pouco legítimo advogar 

cientificamente este tipo de discussão racial, o uso de expressões, piadas e gags 

revela como ‘raça’ virou lugar comum entre nós”. (SCHWARCZ, 2001, p. 32). 

Dada a impossibilidade da absorção completa das ideias europeias sobre as 

raças no Brasil, uma vez que o país, em si, já apresentava como característica a 

miscigenação entre as três raças foi necessária uma conformação das teorias 

europeias às necessidades pátrias de formação de um ideal de nação. 

Aliado a isto, com os estudos da Antropologia Social proveio uma reação 

cultural da “brasilidade”, em que não mais se condenava a mestiçagem, dado seu 

caráter inevitável no país. Assim, como modo de imaginar uma nacionalidade se 

escamotearam as ideias não tacitamente racistas e enfatizou-se o substrato da 

democracia racial. 

A miscigenação se constituía num fator extremamente criticado pelos 

intelectuais estrangeiros. Entretanto, se esta crítica fosse assimilada de modo 

absoluto, no Brasil, implicaria a negação da Nação Brasil e seu destino ao sucesso. 

Seria o reconhecimento do fracasso brasileiro e da impossibilidade de alcançar 

destaque internacional. Partindo do pressuposto de que o Brasil era um país 

miscigenado, foi preciso ressemantizar o discurso racial e imaginar uma 

redescoberta para nação, criando-se, assim, um “modelo racial particular”. 

(SILVEIRA, 2007, p. 6-7). 

Atribuiu-se, então, um novo status à miscigenação para adaptá-lo ao 

intercâmbio racial brasileiro. Igualmente, emprestou-se funcionalidade a este 

fenômeno social. Ressalte-se, no entanto, que entre a elite intelectual brasileira não 

houve uma postura de reverência ou entusiasmo em relação à miscigenação, mas 

uma resignação, um conformismo. 

Denotando que não havia uma verdadeira aceitação ao entrecruzamento 

entre as raças, foi proposto um ideal de branqueamento evolutivo, por meio da 

imigração europeia branca, que seria a solução para o futuro pátrio. Com isso, 

procedeu-se a eugenia, uma vez que, a partir do início do século XX, uma série de 

artigos especializados passou a vincular a questão da higiene à pobreza e à 
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população negra, defendendo métodos eugênicos de contenção e separação da 

população. 

Isto, inclusive, serviu de fundamento para que se fomentasse a imigração 

europeia ocorrida no país de 1850 a 1930, período em que o país recebeu mais de 

três milhões de europeus. Aliado a imigração, imaginava-se que a alta taxa de 

mortalidade de pessoas negras faria com que houvesse êxito no intento de 

desenvolver a nação com fulcro na cor do povo. Para atrair os imigrantes, 

argumentava-se que eles contribuiriam para o branqueamento da nação brasileira, 

tendo como atrativo o trabalho livre e a ocupação territorial de pequenas 

propriedades. (GUIMARÃES, 1998, p. 52-53). 

A política de incentivo ao fluxo migratório sintetizava o esforço pelo 

branqueamento da nação brasileira, com o evidente esforço de acelerar o processo, 

já que a previsão dos “cientistas” era que em três ou quatro gerações ter-se-ia a 

certeza de uma raça branca. Destaca Antônio Guimarães que o 

“embranquecimento” passou a significar a capacidade da nação brasileira (definida 

como extensão da civilização europeia) de absorver mestiços e pretos 

(GUIMARÃES, 1998, p. 52-53). 

A abolição se constituiu num movimento concreto que representava uma 

terrível ameaça a estrutura econômica e social brasileira. Como a ideologia católica 

e o formalismo jurídico lusitano não eram mais suficientes para sustentar o sistema 

hierárquico, urgia a criação de uma nova ideologia. Era necessário um projeto 

reacionário para manter o status quo. Era necessário que a dominação do negro 

tomasse modos de autenticidade. 

Faticamente privados de direitos iguais eram os negros, mas era relevante 

uma argumentação que consolidasse as barreiras sociais que separavam dois 

mundos – mundo dos brancos e mundo dos negros. Assim, a mobilidade social do 

negro precisava ser barrada ideologicamente, como de fato foi e de modo tão 

acentuado que se perpetua até o contexto hodierno. Nesse contexto é que se erigiu 
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o mito30 da democracia racial, como uma ideologia que sustenta o racismo velado 

brasileiro. (NASCIMENTO, 2017, p. 47-48). 

O suporte ideológico do mito da democracia racial encontrou sua síntese no 

Estado Novo. Partindo do pressuposto de que o Brasil era novo, precisava buscar 

uma nova identidade, algo que o diferençasse perante os demais Estados. Daí, 

eram necessários os ideais de identidade nacional, unidade política e 

homogeneidade racial. O fundamento disto foi o ethos cultural que aliaria e unificaria 

negros e brancos, por meio do mestiço e da miscigenação, mitigando os conflitos 

entre proprietários e expropriados (FRANCISCO, 2001, p. 135). Articulou-se, desse 

modo, o conceito de Pátria com a ideia de raça, no projeto hegemônico das elites no 

Brasil. 

Contudo, a suposta harmonia de raças preconizada no mito da democracia 

racial não estaria consubstanciada numa convivência equilibrada entre as raças, 

mas na predominância da raça branca e sua dominação, impondo seus valores 

culturais numa estratégia de intolerância quanto à mobilidade social dos não brancos 

que não estariam preparados, segundo este discurso, para o usufruto do poder. 

Impõe-se a cultura europeia como superior e única, válida para todos. É, pois, uma 

estratégia que traz em seu bojo o etnocentrismo, além de não admitir que possa ser 

mantida a pluralidade racial e cultural. (FRANCISCO, 2001, p. 135). 

Nesse processo de escamoteamento do negro e decorrente discurso da 

inexistência do racismo, tem papel relevante o sociólogo Gilberto Freyre. Na década 

de 30 já se sinaliza uma certa positivação em relação à mestiçagem, enunciada 

como a mais sublime especificidade do Brasil. Na sua obra “Casa Grande & 

Senzala” qualificava positivamente a sociedade senhorial e via a miscigenação por 

seu lado positivo e cordial, olvidando a violência que era imanente a este sistema. 

Numa das passagens de seu excerto, o autor, vangloriando-se da realidade sócio-

racial pátria, aduziu: “Talvez em parte alguma se esteja verificando com igual 

                                                           
30 Mitos são crenças socialmente comunicadas e inquestionadas (NEVES, 2007, p. 27). Determinam 

a compreensão que o indivíduo faz do mundo, amiúde, sem que tome consciência disso. Atuam de 
modo a impregnar o pensamento de forma tão pujante que o comportamento desviante se 
apresenta como impossível na prática. A ideologia importa para criar ou manter a integridade do 
sistema. Quanto mais integrado estiver o sistema, mais facilmente os indivíduos estarão dispostos 
a considerá-lo natural, aceitando, pois, as hierarquias que ele envolve e requer. 
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liberalidade o encontro, a intercomunicação e até a fusão harmoniosa de tradições 

diversas, ou antes, antagônicas, de cultura, como no Brasil” (FREYRE, 1999, p. 52). 

Na verdade, tacitamente, para Freyre, a cultura do branco exerceria 

hegemonia sobre a do negro e a do indígena na dialética sincretista. Com isso, não 

haveria a integração social dessas categorias raciais, uma vez que a integração 

ocorreria pelo assimilacionismo das outras raças em relação ao padrão branco. 

Dessa forma, não se trata de uma harmonia por respeito às diferentes etnicidades, 

mas de um sincretismo que visava ocultar as diferenças. 

Criticando a ideia sufragada na obra de Freyre, o antropólogo Roberto 

DaMatta assinala que o fato de o branco e o negro poderem interagir livremente no 

Brasil, na casa grande e na senzala, não era porque o modo de colonização 

brasileiro fosse essencialmente mais aberto ou humanitário, mas simplesmente 

porque o branco e o negro tinham lugar certo e sem ambiguidades dentro de uma 

totalidade hierarquizada muito bem estabelecida (DAMATTA, 1981, p. 78). 

Lilia Moritz Schwarcz, discutindo sobre o mito, assevera que o mito não 

oculta, ao contrário, fala. Segundo a autora, o mito diz muito “[..] diz de si e do seu 

conteúdo e por isso que seu enunciado não é uma mera alegoria, mas antes ilumina 

contradições” (SCHWARCZ, 2001, p. 33). Considerando estas ideias é que para a 

autora a obra de Gilberto Freyre tem sua popularidade na afirmação de que a 

questão racial é fundamental no Brasil, atentando para singularidade do processo de 

socialização e de formação. 

O mito da democracia racial é composto por uma série de postulações que 

pugnam que o negro não tem problemas no Brasil, este grupo racial teria as 

mesmas oportunidades de acesso à riqueza, ao prestígio social e ao poder que 

estão acessíveis a todos indistintamente de raça. Ademais, o negro estaria satisfeito 

com sua condição social e estilo de vida no Brasil, inclusive, nunca teria existido 

qualquer problema de justiça social com referência ao negro, excetuando o que foi 

resolvido com a abolição da escravatura. 

Segundo esse mito, no Brasil, existe a universalização da cidadania. 

Podendo-se inferir que os problemas sociais e raciais enfrentados pelos 

afrodescendentes são transitórios e que serão superados por meio de mudanças 



92 

 

 

 

qualitativas espontâneas e por mérito individual. Isso serve para velar a situação de 

desigualdade e o referencial dogmático existente, já que se aponta o Estado como 

Democrático de Direito, então não haveria espaço no ambiente pátrio para as 

práticas discriminatórias. Diante disso, as diferenças existentes seriam de ordem 

social e suplantadas por meio da meritocracia, não oriundas de preconceito racial 

histórico. (GUIMARÃES, 1999, p. 56). 

Outro sustentáculo para corroborar a existência de uma democracia racial no 

Brasil é olhar para a realidade do negro em outros países e a partir deste referencial 

realizar a análise da situação do negro no Brasil. Para a consagração das ideias 

supramencionadas, foi necessário o estudo comparativo entre a realidade pátria a 

estadunidense e a da África do Sul. A partir do modelo comparativo, negou-se o 

racismo, escamoteando-se a existência de raças no Brasil. (SANTOS, 1980, p. 46). 

Partindo do pressuposto de que nos EUA as relações raciais se travavam de 

modo explicitamente violentas, conflitivas e segregativas, no Brasil, a ideia que se 

tinha é de harmonia entre as raças que compunham o tecido social pátrio. 

Metaforizando a diferença da questão racial empreendida no Brasil e nos Estados 

Unidos da América, Joel Rufino dos Santos coloca: “Nos Estados Unidos o negro 

tem uma pistola apontada para sua cabeça; no Brasil, ela está apontada para as 

suas costas. Para quem segura a pistola, a segunda situação é, sem dúvida, mais 

cômoda” (SANTOS, 1980, p. 46). 

Ocorre que nos Estados Unidos o preconceito é insofismável e manifesto, ao 

passo que no Brasil o próprio reconhecimento do preconceito tem dado margem a 

uma controvérsia difícil de ser superada. Para quem acredita no engodo da 

democracia racial, o preconceito, tal como existe no Brasil, seria inexistente ao se 

comparar com o limiar de percepção de quem formou sua personalidade na 

atmosfera cultural estadunidense. 

No tocante à discussão sobre a comparação entre a realidade brasileira e a 

estadunidense em relação ao racismo, cumpre usar as reflexões de Oracy Nogueira 

ao ressaltar que não há diferenciação em termos de intensidade, mas nas 

respectivas manifestações que impõem ao reconhecimento de uma diversidade 

quanto à natureza. O referido autor formulou uma tese e enuncia que o preconceito 
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brasileiro seria “de marca”, ao passo que o estadunidense seria “de origem”. Antes 

de sistematizar as diferenças, esclarece o autor que se tratam de dois conceitos 

ideais que indicam situações “puras e abstratas”, sendo que no caso concreto não 

se pode esperar uma coincidência estrita (NOGUEIRA, 1985, p. 78). 

Assim, diferençando os dois modelos, coloca que quanto ao modo de atuar, o 

preconceito de marca se caracteriza por uma preterição, enquanto que o de origem 

numa exclusão incondicionada dos membros do grupo atingido. Logo, no Brasil, 

seria possível contrabalançar a desvantagem da cor por atributos como inteligência, 

instrução, educação, profissão e condição econômica. Desse modo, é possível 

haver exceções nas restrições aos negros em virtude dos fatores acima descritos, 

ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos em que as restrições se mantêm 

independentemente das conduções pessoais. 

O critério da definição do membro do grupo discriminador e do grupo 

discriminado, no Brasil, é realizado por meio do fenótipo ou da aparência racial. 

Nesta perspectiva, onde o preconceito é de origem, presume-se que é mestiço, seja 

qual for a sua aparência e mesmo sem nenhum traço negróide, um mestiço será 

sempre um negro. Como elucida Nogueira, no Brasil, não teria sentido o fenômeno 

do passing, uma vez que o indivíduo, sendo portador de trações caucasoides, será 

considerado branco, ainda que se conheça a sua ascendência negra ou seu 

parentesco com indivíduos negróides. Nos Estados Unidos, ao contrário, a figura do 

passing somente é possível a negros de tal modo brancos que sua filiação racial 

apenas pode ser conhecida através de documentos de identidade e provas 

circunstanciais. Indivíduos em tais condições podem deslocar-se para um meio 

estranho, mudar de nome e passar a viver como brancos, expediente que ora é 

usado em caráter temporário, ora como mudança definitiva de destino, não obstante 

os conflitos mentais que isto acarreta e sanções a que estão sujeitos os que se 

decidem por tal orientação, no caso de se lhe descobrir a origem (NOGUEIRA, 1985, 

p. 80-81). 

No tocante à carga afetiva, segundo Oracy Nogueira, o preconceito de marca 

tende a ser mais intelectivo e estético, variando em proporção direta com os traços 

negróides. Acentua Antônio Guimarães que nos meios e lugares mestiços do Brasil, 

somente aqueles com pele realmente escura sofrem inteiramente a discriminação e 
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o preconceito, antes reservados ao negro africano. Desse modo, aqueles que 

apresentam graus variados de mestiçagem podem usufruir, de acordo com seu grau 

de brancura (tanto cromática quanto cultural, posto que o ‘branco’ é um símbolo de 

‘europeidade’), alguns dos privilégios reservados aos brancos (GUIMARÃES, 1999, 

p. 48). 

O preconceito de origem, por outro lado, tende a ser mais emocional e 

integral, na atribuição de inferioridade ou de traços indesejáveis aos grupos 

discriminados. Em relação ao efeito sobre as relações pessoais, no Brasil, as 

relações pessoais de amizade cruzam facilmente as fronteiras da marca, já nos 

Estados Unidos, onde o preconceito é de origem, as relações entre os indivíduos 

dos grupos discriminado e discriminador são severamente restringidas por tabus e 

sanções de caráter negativo. Assim sendo, no Brasil, é possível o estabelecimento 

de relações de amizade entre negros e não negros, contudo, essa relação tem 

grande vínculo com o status social do negro. O status social do negro indicará seu 

grau de aceitação no ambiente branco. Há, por conseguinte, na realidade brasileira, 

uma certa flexibilidade no relacionamento entre negros e não negros, o que não 

ocorreria nos Estados Unidos. (GUIMARÃES, 1999, p. 48). 

Quanto à ideologia, Oracy Nogueira coloca que a ideologia do preconceito de 

marca é assimilacionista e miscigenacionista. Nesse contexto, no Brasil, existe a 

expectativa de que o negro e o índio desapareçam como tipos raciais, graças aos 

entrecruzamentos com os brancos, constituindo-se num processo de 

branqueamento solucionador da heterogeneidade étnica do Brasil. Espera-se que o 

individuo negro abandone progressivamente sua herança cultural em proveito da 

“cultura nacional”. Nos Estados Unidos, a expectativa da maioria é que as minorias 

raciais se mantenham endogâmicas e nucleadas, de modo a se imiscuírem 

minimamente com elas, preservando-se a pureza racial (NOGUEIRA ,1985, p. 85). 

Para o autor, o dogma da cultura prevalece sobre o dogma da raça quando o 

preconceito é de marca, enquanto que na ocorrência do preconceito de origem dá-

se o oposto. Dessa maneira, no Brasil, quanto menos etnocêntrica a minoria, haverá 

maior tolerância em relação a ela. Outro traço característico do Brasil no seu 

preconceito de marca seria a etiqueta das relações inter-raciais, em que se evita a 

suscetibilidade ou humilhação ostensiva a indivíduos do grupo discriminado. Por 
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conseguinte, aqui não convém, não é considerado de bom tom tocar no assunto 

racial diante de uma pessoa negra. Evita-se a referência à cor, do mesmo modo 

como se evitaria a referência a qualquer outro assunto capaz de ferir a 

suscetibilidade do interlocutor – em geral diz-se que “em casa de enforcado, não se 

fala em corda”. Em contraposição, em qualquer contenda com uma pessoa de cor, a 

primeira ofensa que se lhe assaca é a referência à sua condição étnica 

(NOGUEIRA, 1985, p. 86). 

Este aspecto é de grande relevância para se interpretar o modus operandi do 

aparato discriminatório no Brasil. No país, tem-se a vergonha de mostrar-se 

preconceituoso e discriminador. Malgrado as ideias preconceituosas sejam 

presentes, inclusive nos discursos, não se assume essa postura, de modo a 

proporcionar sua contestação. 

Também reflete Oracy Nogueira sobre a consciência da discriminação dos 

grupos discriminados. Assim, seguindo o paralelo entre o que ocorre no Brasil e nos 

Estados Unidos, menciona que onde o preconceito é de origem a consciência da 

própria identificação racial por parte do negro é contínua, permanente e obsedante, 

há uma preocupação permanente com a autoafirmação, uma atitude 

constantemente defensiva e uma aguda sensibilidade a toda a referência atinente à 

questão racial. (NOGUEIRA, 1985, p. 86). 

Outrossim, corroborando esse entendimento, vislumbra a posição pugnada 

por Antônio Guimarães: 

 

Assim é o racismo brasileiro: sem cara. Travestido em roupas 
ilustradas, universalistas, tratando-se a si mesmo como anti-racismo, 
e negando, como anti-nacional, a presença integral do afro-brasileiro 
ou do índio brasileiro. Para este racismo, o racismo é aqueles que 
separa, não o que nega a humanidade de outrem; desse modo, 
racismo, para ele, é o racimo do vizinho (o racismo americano). 
(GUIMARÃES, 1999, p. 57). 

 

Esta postura diante da problemática racial é decorrente do modo como se 

opera o debate racial no Brasil. O programa antirracista aplicado no Brasil se 

expressava numa lógica universalista em que negava a existência de diferenças 

intransponíveis entre os seres humanos, sendo esta tese utilizada pelos brasileiros 
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brancos para obscurecer o racismo assimilacionista que prevaleceu historicamente 

aqui. (SANTOS, 1980, p. 08). Ora, num ambiente em que se nega a existência do 

negro e que se nega a existência de problemas raciais, os afrodescendentes não 

podem relacionar os problemas que têm com a questão racial. Havendo a 

dificuldade na identificação enquanto raça, constitui-se num obstáculo para a 

consciência racial contínua e permanente. 

Tem-se a crença da inexistência de conflitos raciais no Brasil. “A defesa da 

futura civilização da morenidade, oculta a particularidade étnico-cultural e de classe 

do negro (como grupo econômico, social e politicamente desvalorizado)”. 

(FRANCISCO, 2001, p. 128). O discurso predominante é que, como oficialmente não 

há racismo, as minorias raciais não têm direito de reivindicar nada. No discurso que 

se pauta na harmonia racial tudo que questiona a pretensa tentativa de 

homogeneização racial é considerado como extremismo, quando não como racismo 

às avessas. A denúncia ao racismo, praticado por meio da discriminação racial, por 

exemplo, é tida como extremismo, a ser deslegitimado no cenário político. 

Em verdade, elaborou-se, por meio do mito da democracia racial, uma 

proposta de política racial de controle da mobilidade de classes e de ideologia 

racista de direção de classe. Isso promoveu uma despolitização das relações raciais. 

Ademais, a ideia de democracia racial também é autoritária por interpretar o 

problema negro como social e não como racial. Thales de Azevedo, por exemplo, 

denota em seu texto esta confusão. Cumpre averbar: “os grupos raciais se 

confundem, por absorção respectiva, com determinadas classes sociais e, em 

conseqüência, não há propriamente grupos raciais que como tais possam ser objeto 

de discriminações” (AZEVEDO, 1975, p. 36). 

Ao considerar que, no cenário brasileiro, ao menos no plano formal, existe a 

garantia de igualdade de tratamento e de oportunidades para qualquer brasileiro, 

independente de cor, raça, etnia, nega-se a existência de desigualdade no 

tratamento com o negro e no seu acesso às oportunidades. Olvida-se, todavia, que 

as normas declarativas da igualdade não se efetivam no plano material, fático. Há, 

com isso, no plano ideológico, um esforço de obscurecer o verdadeiro racismo 

nacional, negando a dimensão propriamente racial do racismo. 
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Não obstante acobertar uma forma velada de preconceito, a 
ideologia brasileira de relações inter-raciais, como parte do ethos 
nacional, envolve uma valorização ostensiva do igualitarismo racial, 
constituindo um ponto de referência para a condenação pública de 
manifestações ostensivas e intencionais de preconceito, bem como 
para protesto de elementos de cor contra as preterições de que se 
sentem vítimas. Além disso, dado o orgulho nacional pela situação 
de convivência pacífica, sem conflito, entre os elementos de diferente 
procedência étnica que integram a população, as manifestações 
ostensivas e intencionais assumem o caráter e atentado contra um 
valor social que conta com o consenso de quase toda a sociedade 
brasileira, sendo por isso evitadas (NOGUEIRA, 1985, p. 84-85). 

 

A igualdade enunciada em termos constitucionais tem, historicamente, mero 

valor teórico e dogmático não sendo substancializada na prática. Não se verificava a 

concretização nem no que se refere ao tratamento, nem no que se refere à 

possibilidade de manifestações culturais, haja vista o notório fato de as 

manifestações culturais de origem africana serem normalmente reprimidas pela força 

do Estado e pela difusão para a opinião pública de serem práticas diabólicas e 

desumanas. Assim, é uma teoria que convive harmonicamente com as distâncias 

sociais que colocam o negro num patamar de inferioridade. 

A postura de confundir raça e classe impede que se questione aspectos da 

sociedade e que se desvele a exclusão que tem por fundamento a ideia de raça. 

Afasta-se do debate social a problemática racial. Então, desmitificando esta 

construção, Fabiano Silveira questiona: “Por que os negros são pobres em sua 

maioria? Como os negros permanecem pobres na sua maioria? Ou ainda, por que 

justo a lembrança daquele negro bem-sucedido?” (SILVEIRA, 2007, p. 36). 

Para o referido autor, a dissolução do problema racial no social consiste em 

uma estreita visão de que o poder econômico candidata-se a monomotor da história. 

Outrossim, dá-se uma explicação monocausal para um problema que traduz uma 

imanente complexidade. A questão racial fica relegada, pois, ao plano secundário, 

supervalorizando-se o viés sócio-econômico. (SILVEIRA, 2007, p. 38). 

Dalmir Francisco, igualmente tratando dessa temática, também adverte que 

as consequências do ideário da miscigenação e da democracia racial no 

relacionamento entre negros e brancos, implica que, se o negro, pela miscigenação, 
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deveria deixar de existir, diluindo-se na morenidade, não há por que considerá-lo 

como cidadão que, rebelado contra o racismo, reivindica a igualdade. O negro, 

nesse contexto, deverá desaparecer, isto é, diluir-se na futura metarraça e, desde já, 

o negro ou o afrodescendente pode ser tratado como invisível. Esse esforço de 

tornar o negro invisível desdobra-se nas seguintes formas contemporâneas de 

discriminação do negro, na mídia, nos discursos políticos e até mesmo em certo 

nível de produção científica (FRANCISCO, 2001, p. 145). 

Dalmir Francisco, assim, discute a ideia de “narrativa do por-vir”. O autor 

compreende que a forma de comunicação que tem por escopo tornar presente um 

futuro de brasileira harmonia racial e social acaba por esconjurar a realidade dos 

conflitos raciais e a exclusão racial dos negros, com a continuada negação de 

direitos a este segmento étnico. Com isso, nas manifestações do senso comum e 

nos discursos políticos, o presente da marginalização e da exclusão ou é negado ou 

é interpretado como tempo provisório, uma sofrida prévia de um tempo futuro da 

futura franca harmonia da nação brasileira. Assevera o autor: 

 

Essa narrativa do por-vir parece comprazer-se em falar do tempo ido 
(e sofrido pelos outros), mas silencia sobre o real presente da 
diversidade racial e social brasileira. Estranho é o tempo brasileiro 
comunicado pelo mito da harmonia racial: narração de um passado 
lamentável, previsão de futuro risonho, silêncio sobre o não-presente 
(FRANCISCO, 2001, p. 119). 

 

Na compreensão sobre a dinâmica racial brasileira é preciso levar em 

consideração que há diversas formas de racismo, sendo que a segregação 

consubstanciada em atos discriminatórios é apenas a forma mais ostensiva. 

Inclusive, no país, a prática destes atos é muito menos comum que a discriminação 

que se verifica pela via oral, por meio de palavras injuriosas. A discriminação é 

velada por meio de piadas, de adágios e expressões que aprioristicamente seriam 

inofensivas. 

Aliás, este modo de conformação é típico de um país cuja segregação racial é 

ilegal. Ou seja, na ordem jurídica, consonante com o modelo sufragado 

internacionalmente, há a demonstração de um sistema calcado na igualdade entre 

as raças e na proteção ao pluralismo. O Brasil se destaca tendo uma legislação as 
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quais se dirige a punir abstratamente quaisquer condutas que contrariem a estes 

pressupostos. No entanto, concretamente, no seio das relações sociais, há a notória 

desigualdade racial e sua manifestação por meio de fatos discriminatórios. 

As ideias, os estereótipos vigentes em relação aos negros, embora tenham 

surgido como parte da ideologia do grupo branco dominante, com o intuito de 

defender seus interesses frente aos interesses do restante da população, tornaram-

se elementos marcantes da cultura nacional. Este referencial discriminatório passou 

a atuar sobre os indivíduos a quem se dirigem – os negros – não apenas de fora, 

como manifestações alheias, mas também de dentro, como modos de pensar e de 

agir dos indivíduos que ao mesmo tempo são pacientes e agentes (NOGUEIRA, 

1985, p. 71). 

A discriminação racial brasileira se notabiliza por estarem imersas nos 

discursos da vida cotidiana que se apresentam como inofensivos e desprovidos de 

qualquer nota de racismo. Há, notoriamente uma naturalização do discurso racista 

no seio das relações sociais. Há um conjunto de piadas, de frases, de expressões 

linguísticas que denotam a existência de discriminação racial e que põem o negro 

numa situação de inferioridade permanente31. Sua repetição na sociedade torna-as 

                                                           
31 Na apresentação de pessoas negras por pessoas brancas num círculo social branco, adverte Joel 

Rufino dos Santos, são enumerados os títulos para a justificação diante dos outros não negros de 
se andar com um negro. Funciona como se dissesse: ele é negro, mas, em razão de todos estes 
títulos, merece estar neste círculo social. É uma estratégia para tranquilizar as outras pessoas, por 
meio da demonstração da “domesticação” do negro pelos diplomas que ele possui (1980, p. 60). 
Isso denota que não há plena aceitação do negro e sua circulação em todos os ambientes sociais. 
A plena liberdade e aceitação só correm se o negro é credenciado pelos títulos ou por sua condição 
social. 

  Chegou-se ao ponto de criar uma expressão denotativa de um racismo ignominioso, a de “negro de 
alma branca”. A expressão designa o negro como ruim, como imanentemente mau, ao passo que 
sua redenção advém com a alma branca, que supostamente o enobrece, gerando sua aceitação. O 
poder simbólico que a linguagem exerce é enorme, mormente na representação que os negros 
farão de si mesmos. 

  Também, neste contexto, merece ser citada a expressão “negro que se preza”; assim como a 
anterior, o pressuposto do qual se parte é que a priori o negro não tem valor, adquirindo-o, quando 
faz alguma coisa ou assume alguma postura baseada no ideário branco, passando a ser prezado. 
Isto corrobora a ideia do racismo oral, em que há expressões aparentemente inocentes, mas 
carregadas de elementos discriminatórios e de exclusão de um grupo racial. 

  Outro aspecto a merecer consideração nesta compreensão oral do racismo é a domesticação da 
pessoa negra. A identificação da pessoa negra se realiza em função de sua cor. É comum conhecer 
“o negro pai do João”, “aquela negrinha que trabalha na padaria”, aliado a isso há a substituição do 
nome do indivíduo por apelidos ligados à sua raça, tal como “neguinha”, “negra Jô”, “tifú” entre 
outros. A domesticação é uma forma sutil de inferiorização. Os brancos não se acham sequer 
dispostos a admitir esta forma de racismo, mas é notória a deformação causada nos negros em 
razão desta domesticação. 



100 

 

 

 

quase inquestionáveis. (SILVA, 2001, p. 74). “As ideias vêm da sociedade para 

dentro das cabeças, através das palavras, dos exemplos, da imitação, das crenças 

religiosas, de uma infinidade de grandes e pequeninos canais” (SANTOS, 1980, p. 

19-20). 

Os atributos negros, tal como sua estética, são considerados como feios, 

maus, instintivos e sem moral, numa discurso evidentemente voltado para a 

reprodução dos padrões brancos. Isso justifica o fato de mulheres negras buscarem 

adequar-se aos padrões brancos como o alisamento dos cabelos. Sobre tal temática 

discorre Ana Célia da Silva, ao abordar que a inculcação do estereótipo 

inferiorizante visa a produzir a rejeição a si próprio, ao seu padrão estético, bem 

como aos seus assemelhados. Por sua vez, a cultura e seus valores, uma vez 

inferiorizados, tendem a ser rejeitados, porque passam a ser vistos pela ótica 

imposta pelo dominador como primitivos, inferiores ou ‘folclóricos’ (SILVA, 1989, p. 

56). 

A atribuição destes valores negativos induz à formação da baixa autoestima, 

responsável sutil pela disseminação da ideologia do embranquecimento. 

                                                                                                                                                                                     
  Adágios também são comuns para ilustrar a inferiorização. É comum ouvir-se na linguagem popular 

“é sempre perigoso confiar no negro, porque preto quando não faz na entrada, faz na saída”. Há 
uma presunção de suspeição do indivíduo negro e as relações sociais são travadas com 
desconfiança, o que repercute, inclusive, na postura dos agentes do Estado no tratamento dos 
negros, sobretudo diante da suspeita de algum fato delitivo. Por meio da expressão “isso é serviço 
de preto” se traduz a ideia de que uma coisa que se resulte mal feita é assim, porque teria sido feita 
por um negro. Ademais, outra significação a esta expressão é associar aos negros os serviços 
pesados, tarefas que os brancos não devem executar, o que revela resquícios de uma sociedade 
escravista. 

  Ao lado disso, outras expressões que colocam-no numa posição menos estigmatizante, malgrado 
não superior. Um exemplo é dizer que tal negro é “pau pra toda obra”. Nesse caso, não obstante 
não haja uma postura de rejeição, o lugar que se atribui ao negro não é de igualdade, mas se lhe 
reserva uma posição de empregado, subjugado. 

  O aparato discriminatório se aplica até mesmo no tocante às relações afetivas envolvendo pessoas 
da raça negra. Diante de um casamento entre uma pessoa negra e uma pessoa branca, conforme 
assevera Oracy Nogueira, a impressão geral é que a primeira teve “sorte’, enquanto que a pessoa 
branca “teve mau gosto” ou se rebaixou. Essa ideia continua se o casal tiver filhos, visto que se 
considera sorte a criança nascer com predominância de traços brancos, diferentemente se nascer 
predominantemente com fenótipo negro, em que se tem a impressão de pesar (NOGUEIRA, 1985, 
p. 84). 

  O reforço à discriminação contra os negros se verifica em canções populares de grande sucesso 
que corroboram significados negativos colados a atributos negros, considerados distantes do 
padrão de beleza aceito e pugnado pela sociedade. Um exemplo disso é o trecho de uma música 
que coloca: “negra do cabelo duro, que não gosta de pentear...”. Comentando sobre os predicados 
do corpo negro que são destacados para reforçar sua exclusão, Maria Nazareth Fonseca atenta 
para que “a imagem do selvagem, não adequado aos padrões de beleza do mundo não-negro, fica, 
pois, evidente, em muitas destas canções”. (FONSECA, 2001, p. 102). 
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Caracterizar o cabelo negro como ruim, alarga a rede de sentidos depreciativos. 

Nessa situação, desde cedo, se fortalece uma ideologia da cor que reforça uma 

ideologia do corpo e leva o sujeito negro a repudiar a sua cor e, por extensão, o seu 

próprio corpo. (FONSECA, 2001, p. 103). 

É pertinente asseverar no processo de estigmatização da população negra a 

associação dos negros a ocupações que passaram a ser definidas historicamente 

pela cor de quem as executa. O negro passou a ser reconhecido por códigos que o 

definem e justificam sua presença em tarefas mal remuneradas, impedindo-o de 

alcançar uma real integração à sociedade. Ser negro ainda está relacionado a uma 

série de formas de despersonalizações concebidas no ideário escravocrata. Nesse 

contexto é que emergem adágios como “em lugar que tem negro, branco não 

precisa trabalhar”. (FONSECA, 2001, p. 97). 

A própria palavra “negro” geralmente é utilizada com reservas em momentos 

de conflitos. Têm sido preferidas palavras como “pardo”, “mulato”, quando não 

eufemismos como “moreno”, “caboclo” etc. (GUIMARÃES, 1999, p. 56). 

Preconceitos e estereótipos também são reafirmados no sentido de 

inferiorizar o padrão estético, moral e cultural do negro. 

A informalidade das relações sociais encobre as práticas que perpetuam as 

diferenciações raciais, permitindo os diferentes tipos de comportamentos verbais e 

ofensivos, condutas que, de per si, ameaçam os direitos individuais do cidadão 

negro. Por meio de um racismo que se diz muitas vezes involuntário e traduzido por 

meio de “brincadeiras”, exsurgem consequências nefastas sobre os direitos, as 

oportunidades de vida dos ofendidos e sobre os seu sentimento de pertencimento e 

identificação com a raça. 

No Brasil, existe uma forma de racismo que é peculiar, trata-se de um racismo 

cordial, no qual se tem “preconceito de ter preconceito”. Este modo de 

estabelecimento das relações raciais dificulta ainda mais o combate a discriminação, 

haja vista que pautada em eufemismos camufladores da concreta discriminação, o 

discurso vigente é de que não existe racismo no Brasil e que as relações raciais são 

travadas na tessitura social pátria de modo harmônico, até porque não existiria 

negro no país, visto o fato de ser um país de mestiços. 
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Outrossim, infere-se que o mito da democracia racial é uma forma peculiar 

brasileira, bastante eficaz, de controle social, de gerar o não questionamento das 

desigualdades. Ilustra Joel Rufino que: “O que espanta os estrangeiros que nos 

visitam não é esta democracia racial – em que só nós acreditamos –, é a nossa 

ingenuidade em acreditar nela” (SANTOS, 1980, p. 45). 

Assim sendo, os atributos negros, tal como sua estética, são considerados 

como feios, maus, instintivos e sem moral, numa discurso evidentemente voltado 

para a reprodução dos padrões brancos. Sobre tal temática discorre Ana Célia da 

Silva assinala que a inculcação do estereótipo inferiorizante visa a produzir a 

rejeição a si próprio, ao seu padrão estético, bem como aos seus assemelhados. Por 

sua vez, a cultura e seus valores, uma vê inferiorizados, tendem a ser rejeitados, 

porque passam a ser vistos pela ótica imposta pelo dominador como primitivos, 

inferiores ou ‘folclóricos’ (SILVA, 1989, p. 56). 

O mito da democracia racial inclusive tem influência sobre a mistificação da 

sobrevivência da cultura africana no Brasil. Postula o mito inclusive que a religião de 

origem africana seria a comprovação da ausência de preconceito e discriminação 

raciais em face dos negros, posto que no país as relações relaxadas e amigáveis 

entre senhores escravos teriam possibilidade a sobrevivência dos traços africanos. 

(NASCIMENTO, 2017, p. 66). 

Segundo Abdias Nascimento, a “monstruosa máquina ironicamente 

designada ‘democracia racial’” concede aos negros o único “privilégio” que é aquele 

de serem brancos por dentro e por fora. Esse genocídio contra o afro-brasileiro se 

notabiliza inclusive pela classificação grosseira dos negros como selvagens e 

inferiores, por meio da imperatividade do sincretismo religioso, que compreende um 

“imperialismo da brancura”, que corresponde a aculturação e assimilação, cuja 

superfície teórica é a crença da inferioridade do africano e de seus dependentes. 

(NASCIMENTO, 2017, p. 111) 

O ponto máximo da técnica de inferiorizar a cultura negra se dá por meio de 

sua folclorização. A redução da cultura africana à condição de vazio folclore não 

somente revela o desprezo ao negro, mas também exibe a avareza com que a 

sociedade os explora e a sua cultura com intuito lucrativo. Além de ridicularizar a 
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cultura, a reduz a mercadoria no comercio turístico. As manifestações religiosas 

negras tornam-se curiosidades para entreter visitantes brancos. Como expressa 

Abdias Nascimento, “uma forma sutil de etnocídio”. (NASCIMENTO, 2017, p. 145-

147). 

O candomblé, enquanto prática religiosa e cultural de origem negra, foi alvo 

desse processo, ao ter sido obrigado pela violência a se sincretizar, escondendo-se 

sob o manto das manifestações da religião católica, além da perversa associação 

que é feita entre as entidades dos cultos africanos (orixás, inquices e voduns) e o 

diabo. Hodiernamente, utiliza-se o âmago do candomblé, qual seja a estrita relação 

entre o homem e o orixá, por meio das oferendas que são realizadas, na retórica de 

deslegitimação da alteridade negra. 

 

4.4 SACRALIZAÇÃO: PROIBIÇÃO ENQUANTO DISCURSO DE RACISMO 

INSTITUCIONAL 

 

O direito tem assumido alguns importantes papéis no tocante à relação com a 

religião. Em alguns momentos, age como um promotor ou questionador das 

doutrinas e práticas religiosas; causando polêmicas por servir de base para o 

crescimento no mercado religioso e/ou político de algumas denominações religiosas 

e tem polemizado também por entrar em conflito com os dogmas religiosos 

(OLIVEIRA, 2015, p. 172). 

Nessa práxis, importa a influência do campo jurídico, que consiste num 

universo no qual se produz e se execre autoridade jurídica, que é uma forma de 

violência simbólica legítima, cujo monopólio pertence ao Estado e que inclusive pode 

se combinar com o uso da força física. (BOURDIEU, 2007, p. 211). 

 

É o lugar de concorrência do monopólio do direito de dizer o direito, 
quer dizer, a boa distribuição (nomos) ou a boa ordem, na qual se 
defrontam agentes investidos de competência ao mesmo tempo 
social e técnica que consiste essencialmente na capacidade 
reconhecida de interpretar (de maneira mais ou menos livre ou 
autorizada) um corpus de textos que consagram a visão legítima, 
justa do mundo social. (BOURDIEU, 2007, p. 212). 
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Por meio desta violência simbólica legítima é que o Direito consagra a ordem 

estabelecida, uma vez que é uma visão do Estado, garantida pelo próprio Estado. 

Nesse contexto, o trabalho jurídico exerce efeitos múltiplos: pela própria força da 

codificação, que subtrai as normas à contingência de uma decisão particular, ao fixar 

uma decisão exemplar (um decreto, por exemplo) numa forma destinada, ela 

própria, a servir de modelo a decisões ulteriores e que autoriza e favorece, ao 

mesmo tempo, a lógica do precedente, fundamento do modo de pensamento e de 

ação propriamente jurídico. Ele liga continuamente o presente ao passado e dá a 

garantia de que, salvo revolução capaz de pôr em causa os próprios fundamentos 

da ordem jurídica, o porvir será a imagem do passado e de que as transformações e 

as adaptações inevitáveis serão pensadas e ditas na linguagem da conformidade 

com o passado.(BOURDIEU, 2007, p. 245). 

No que concerne à legitimidade de uma representação, entende-se que está 

diretamente atrelada à naturalização desta representação. Assim, no que toca ao 

Direito, sua legitimidade é conferida na rotina do uso do Direito que é feita. Sua 

legitimidade é obtida no reconhecimento do corpo social, quando permanece 

desconhecida a parte arbitrária que existe no seu funcionamento. 

 

O direito é, sem dúvida, a forma por excelência do poder simbólico 
de nomeação que cria coisas nomeadas e, em particular, os grupos; 
ele confere a estas realidades surgidas das suas operações de 
classificação toda a permanência, a das coisas que uma instituição 
histórica é capaz de conferir a instituições históricas. (BOURDIEU, 
2007, p. 237). 

 

Outrossim, o Direito produz uma representação oficial do mundo social. Claro 

que esta representação está em conformidade com a visão de mundo favorável aos 

interesses do grupo dominante. Tal trabalho é implementado por meio do efeito de 

generalização e universalização de sua técnica jurídica e é exercido por meio das 

técnicas de coerção que lhes são disponibilizadas. Isso permite uma mobilização na 

construção de uma representação social. 

No que concerne à religião, Jonatas Machado chama a atenção para o fato de 

que o Estado Constitucional, longe de ser neutro relativamente às diferentes visões 

e mundo, apresenta-se indissociável da matriz judaico-cristã. Assim, existe um “mito 
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da neutralidade do Estado”. A neutralidade do Estado seria expressão de 

constitucionalismo contraditório, porque conduziria à negação dos seus próprios 

valores. Assim, um Estado não pode ser eticamente neutro na medida em que 

impõe valores como dignidade, igualdade, liberdade, democracia, separação de 

poderes, responsabilidade, verdade, racionalidade, justiça e solidariedade. Esses 

são valores positivos e revelam a tomada de uma posição moral e ética. 

(MACHADO, 2013, p. 137). 

 

O Estado Constitucional não somente pressupõe a existência de 
Deus e a objetividade dos valores, com é insusceptível de 
justificação racional e moral se essa pressuposição for falsa. Sem 
medo das palavras, podemos dizer que Estado Constitucional 
repousa em pressuposições que só um Deus entendido como Ser 
racional verdadeiro, justo, bom e omnipresente, nos termos da 
tradição judaico-cristã, é que tem condições de garantir em última 
instância. É ele quem pode dar crédito, liquidez e plausibilidade às 
afirmações de valor do constitucionalismo moderno (MACHADO, 
2013, p. 27-29). 

 

Por trás da pretensa neutralidade no discurso e nas decisões políticas sobre 

as questões religiosas, existe uma moral e uma cultura dominante que, muitas 

vezes, contrasta com a as culturas minoritárias. É inevitável que, muitas vezes, o 

conflito seja resolvido em favor da cultura dominante. Entretanto, o desafio do 

contexto pós-moderno é superar essa situação e conferir exceções razoavelmente 

justificadas a grupos religiosos por conta da diferença moral e cultural, desde que 

não comprometa a ordem estabelecida. 

 

De fato, se compreendermos que a democracia não se limita a um 
mero jogo, ainda que não prescinda desta estrutura, devendo tutelar 
bens e valores do quais sequer uma eventual maioria pode dispor, 
devemos admitir que a compreensão do “outro” a ser considerado 
será fundamental para o desenvolvimento de uma democracia mais 
substancial, concreta e efetiva. Assim, a mesma empatia necessária 
para lidar com temas relacionados a deficientes físicos, a questões 
raciais, a grupos indígenas ou mesmo ao direito das mulheres (grupo 
que, embora não seja minoritário, ao menos assim tem apresentado 
no campo da representação política), deve operar na compreensão 
da liberdade religiosa, com as peculiaridades próprias do tema. 
(LEITE, 2014, p. 84-85). 
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Consoante Kellen Lima e Ilzver Oliveira, no universo das manifestações 

religiosas étnico-raciais, as religiões de matriz africana apresentam um elemento 

dogmático peculiar, trata-se da prática do sacrifício ritual de animais não humanos, 

também denominada sacralização ou imolação, que faz parte de suas liturgias 

fundamentais, portanto, protegida pela Constituição Federal e pelo Estatuto da 

igualdade Racial. Assim, à luz do sistema jurídico brasileiro, inexiste qualquer 

objeção ao sacrifício religioso de animais. Os discursos ideológicos forjados em 

nome da defesa dos direitos dos animais, nesse embate específico, assumem 

contornos de intolerância religiosa, já que tentam proibir, através do Poder 

Legislativo, tão apenas o sacrifício ritual de animais não humanos nas liturgias afro-

religiosas, mas, paradoxalmente, não se opõem ao sacrifício ritual que alimenta a 

lucrativa indústria de produtores da chamada carne branca, que serve ao mercado 

israelita e muçulmano. (LIMA; OLIVEIRA, 2015). 

De modo bastante inovador, Manoel Jorge e Silva Neto, na obra “Teoria 

Jurídica do Assédio e sua Fundamentação Constitucional”, trouxe ao debate 

acadêmico um instituto que se enquadra à tese de proibição do sacrifício de animais 

pelas religiões de matriz africana. Na obra, além de conceituar o assédio, trazendo 

os elementos configuradores, são apresentados os tipos de assédio32, dentre os 

quais se notabilizam o assédio racial e assédio religioso. Entende-se por assédio 

racial, “toda discriminação racial ilegítima, com caráter contínuo ou intermitente, que 

elege o critério raça como fator de desequiparação, sem correspondência a fato da 

vida que o legitime”. (SILVA NETO, 2012, p. 158). Assédio religioso, por sua vez, 

segundo Manoel Jorge e Silva Neto, é “todo comportamento ilícito, de pessoa 

natural ou jurídica, destinado à conversão de agnósticos, ateus ou indivíduos que 

professe fé diversa do assediante, para a qual se utiliza de violência física ou moral”. 

Acrescenta posteriormente o autor que o assédio religioso institucional compreende 

práticas originárias dos seguimentos religiosos propriamente ditos ou de órgãos 

públicos e que se propõem à conversão de féis por meio ilícito, à hostilização de 

outros segmentos religiosos ou desrespeitam o princípio da laicidade (SILVA NETO, 

2012, p. 144). 

                                                           
32 Assédio é o comportamento abusivo do indivíduo ou instituição que se utiliza desmedidamente do 

poder ofendendo a um direito fundamental, com continuidade no tempo na lição de Manoel Jorge e 
Silva Neto. (SILVA NETO, 2012, p. 25). 
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Toda prática assediante vulnera a dignidade da pessoa humana. Assim, a 

priori, utiliza-se da ponderação de interesses para verificar se houve ou não assédio 

e, em se verificando que houve assédio, deve ser afastado de modo absoluto o 

comportamento do sujeito que, sob a justificativa de um direito fundamental, 

cometeu ato ilícito ou abusivo. Na edição de uma lei que proíba o sacrifício de 

animais nas religiões de matriz africana ou na conduta de operar mobilização 

midiática com escopo de menoscabar o culto aos orixás sob a perspectiva de que 

violam o direito dos animais, por meio de um único ato, tem-se a capacidade de 

produzir consequências contínuas ou intermitentes. Assim, tipifica-se claramente 

tanto o assédio religioso como o assédio racial. 

Numa narrativa sobre a intolerância religiosa, Vagner Silva, afirma que o 

desenvolvimento do candomblé sempre foi marcado pela necessidade de criar 

estratégias de sobrevivência e diálogo frente às condições adversas. Durante mais 

de quatro séculos foram perseguidos pela Igreja Católica, posteriormente pelo 

Estado Republicano, quando se valeu de órgãos oficiais para a repressão e higiene 

mental. (SILVA, 2015, p. 17-23). 

O Candomblé, na legislação penal do século XIX, foi, inclusive, classificado 

como feitiçaria, charlatanismo e baixo espiritismo: crimes tipificados no artigo 157, do 

Código Penal de 1890, sendo negado seu status de religião e acusado de práticas 

ilegais, notadamente sob o argumento de exercício ilegal da medicina e de 

curandeirismo, previstos no mesmo diploma legal. (ARAÚJO, 2007, p. 86). 

No contexto hodierno, por sua vez, avulta o embate entre os neopentecostais 

e os adeptos do candomblé, caracterizada demonização dos cultos de matriz afro-

brasileira pelos grupos de evangélicos.  

Ilzver Oliveira destaca que os atos de intolerância, que, no passado, tinham 

como figura determinante a Igreja Católica, hoje estão cada vez mais perceptíveis 

nos atos e discursos das igrejas evangélicas e de seus adeptos, trazendo no seu 

bojo o desejo de superioridade cultural e política, “que, de alguma forma, passa pela 

ignorância a respeito do outro e pela perpetuação de teorias excludentes”. Para o 

Autor, os atos de intolerância contra as religiões de matriz africana advêm do 
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racismo brasileiro e explicitam as marcas do processo brasileiro de colonização e do 

longo período de escravização negra no Brasil. (OLIVEIRA, 2014, p. 40). 

Com a crescente eleição de candidatos evangélicos ou aliados a tais igrejas, 

as batalhas religiosas acabam se amparando também no campo de representação 

política. Por consequência, aproveitando desse capital político, tais políticos vêm 

articulando ações antagônicas ao desenvolvimento das religiões afro-brasileiras. 

Com isso, no legislativo, apresentam projetos de lei ou pressionam tentativas de 

coibir práticas características do candomblé, como o sacrifício de animais. (SILVA, 

2015, p. 17-23). 

No discurso jurídico sustentado pelos atores políticos, que se dizem 

comprometidos com a proteção dos direitos dos animais, é possível identificar 

diversos traços encontrados com frequência nos discursos intolerantes sustentados 

por segmentos evangélicos neopentecostais. (COELHO; OLIVEIRA; LIMA, 2016, p. 

69). 

Nesse sentido, os atos de intolerância que marcam o conflito religioso com as 

igrejas neopentecostais e a depreciação discriminatória das religiões de matriz 

africana são antagonismos sociais que não podem ser resolvidos apenas no âmbito 

privado, conforme adverte Maurício Araújo. Nesse sentido, as demandas dessas 

comunidades religiosas por respeito a sua alteridade e combate e intolerância 

religiosa-racial pressupõem uma ruptura do modelo político consolidado à luz do 

liberalismo, com seu projeto de esvaziamento da política ao restringir as 

divergências e pluralidades para o ambiente normativo da esfera privada. (ARAÚJO, 

2007, p. 104). 

Essa institucionalização de práticas racistas também se explicita com as 

dificuldades que religiões não cristãs enfrentam para prestar assistência espiritual 

em hospitais e prisões, a dificuldade em juridicizar situações em que objeto de culto 

afro, imagens e símbolos são alvos de ataques religiosos, situações que impedem 

as oferendas e até intrusão de terreiros. A complexidade das situações concretas é 

evidente, inclusive observável pela falta de disposição das autoridades em dar a 

resposta jurídica aos atos de intolerância religiosa. (GIUMBELLI, 2015, p. 155-156). 

Sobre isso: 
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A questão avulta no plano dos “grupos sociais que venham sendo 
alvo de práticas sistemáticas de discriminação e estigmatização”. 
Nesse contexto, fala-se de uma nova “liberdade de expressão” e cita-
se a admissibilidade (contra a doutrina tradicional do crimes contra a 
honra) das injúrias dirigidas a grupos. No fundo, trata-se dos limites 
que devem balizar o “discurso do ódio” (hate speech) e as “palavras 
de guerra” (fighting words), na medida em que a comunicação de tais 
conteúdos provoca um dano de status (ou uma lesão estigmática) 
num determinado grupo e por essa via, “nos seus membros 
individualmente considerados” – o que se acentua especialmente 
quando sua identidade, numa parte substancial, é definida pelo seu 
sexo ou orientação, raça, religião. (WEINGARTNER NETO, 2007, p. 
309). 

 

Assim, por meio de um racismo que se diz muitas vezes involuntário e que, 

como na hipótese de proibição ao livre exercício do culto nas religiões de matriz 

africana, é institucionalizado pelo Estado, exsurgem consequências nefastas sobre 

os direitos e sobre o seu sentimento de pertencimento e identificação com a raça. A 

negação da dignidade da herança histórica e cultural se fundamenta na perspectiva 

do direito de dominar pelos grupos humanos que se consideram mais adiantados 

que outros e isso acarreta o desprezo ao relativismo cultural e a negação da história 

daqueles julgados inferiores. Denega-se, inclusive, o direito do indivíduo viver 

seguindo seu enraizamento comunitário, revelando o racismo em etnocídio, tanto a 

desintegração da identidade para dar lugar a uma síntese universalista como 

favorece a segregação dos grupos humanos. (D’ADESKY, 2009, p. 82-83). 

Criticando a tendência de identificação do candomblé com o fetichismo, a 

superstição e outras pejoratividades, Abdias Nascimento evidencia que tais ideias 

são incapazes de penetrar no sistema e pensamento por trás dos rituais e tentam 

destruir tudo, tentam impor o sistema europeu ocidental por meio da coerção e, às 

vezes, até mesmo da força armada, dentro de um processo de assimilação, 

aculturação e sincretismo. “É a linguagem de quem não compreende desdenha”. 

(NASCIMENTO, 2017, p. 139). 

“As culturas africanas desde o início da colonização, com a chegada dos 

navio negreiros, foram mantidas num verdadeiro estado de sítio”. (NASCIMENTO, 

2017, p. 123). Exemplo disso era a obrigatoriedade legal de exigência durante 

séculos, no Brasil, de que os terreiros de candomblé tivessem registro obrigatório na 
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polícia, o que sujeitava os templos ao controle das autoridades e ao pagamento de 

taxas para seu funcionamento. Arremata Abdias Nascimento que “a civilização 

brasileira nunca aceitaria a contribuição africana caso a mesma não se tornasse 

sutil. Disfarçada, atuando na clandestinidade”. (NASCIMENTO, 2017, p. 127-129). 

O racismo institucional se faz tão presente no Brasil que, através de leis 

supostamente neutras, pois na maioria das vezes não se referiam explicitamente ao 

negro, apesar de repletas de objetivos políticos e ideológicos, especialmente os 

relacionados ao extermínio da cultura e da religiosidade do africano e do afro-

brasileiro, o sistema jurídico garantiu o controle da população negra pelas classes 

dominantes. As religiões de origem africana no Brasil foram submetidas a rígido 

controle social, político, legal e jurídico ao longo de suas trajetórias históricas, 

inclusive por meio da criminalização de práticas religiosas, como, por exemplo, por 

meio da legislação penal ao tipificar o crime de curandeirismo. (OLIVEIRA, 2015, p. 

181-183). 

Hédio Silva Júnior elucida que, durante muito tempo, a função da lei, 

especialmente a lei penal, assim como do sistema penal, não esteve totalmente 

dissociada do modelo de relações raciais e do padrão religioso adotado pelos 

colonizadores e senhores de engenho. (SILVA JUNIOR, 2015, p. 304). 

Se os órgãos públicos são conduzidos por agentes públicos e se estes, de 

forma ostensiva ou sub-reptícia, buscam favorecer ou prejudicar determinadas 

pessoas em virtude de opção religiosa, tem-se configurada a hipótese de racismo 

institucional, cujo protagonista é o próprio Estado, ao qual caberia, de ordinário, 

efetivar a neutralidade preconizada no art. 19, I/CF. (SILVA NETO, 2012, p. 146). 

Sobre o racismo institucional, Arivaldo Souza faz referência a políticas 

institucionais que, desprovidas do suporte da teoria racista de intenção, produz 

consequências desiguais para os membros de diferentes categorias raciais, 

consistindo em obstáculos não palpáveis que condicionam o aceso a direitos por 

parte de grupos vulnerabilizados. (SOUZA, 2015, p. 50). 

O racismo institucional é tão estratégico que, embora não haja 

expressamente dispositivos legais que obriguem o negro a se manter em posição 

desvantajosa, a assimilação cultural opera contra os interesses do negro de modo 
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tão eficiente que a herança cultural africana está em estado permanente de 

confrontação com o sistema dominante, que nega seus fundamentos e degrada 

suas estruturas. (NASCIMENTO, 2017, p. 112). 

Sobre isso, Ilzver Oliveira arremata: 

 

Sobre este último aspecto, o da laicidade do Estado, propósito 
moderno que desejava colocar a religião no campo do privado e 
satisfazer essa necessidade humana por meio da associação livre 
dos indivíduos, podemos dizer que o retrato que temos do mundo 
atual nos dá conta de que ela, a modernidade, de alguma forma, não 
conseguiu realizar o seu sonho. Hoje, vemos cada vez mais 
misturadas ações políticas disfarçadas de religiosas e o que 
consideramos mais perigoso, ações religiosas passando-se por 
políticas e interferindo na alteração das Constituições e das leis, na 
composição e atuação das instituições públicas, governando e 
julgando. (OLIVEIRA, 2014, p. 41). 

 

Fundamentado na ideia de que o Estado Brasileiro é laico e se fundamente na 

liberdade religiosa, olvida-se o fato de que a mera previsão constitucional não 

assegura, a priori, que todas as práticas religiosas necessárias a essa 

autodeterminação estarão protegidas pelo Direito. (COELHO; OLIVEIRA. LIMA, 

2016, p. 69). As iniciativas legislativas citadas demonstram as dificuldades 

encontradas na religiosidade afro para se autodeterminar. 

Exemplo dessa relação desarmoniosa entre o Estado Brasileiro e o 

candomblé se expressa na judicialização de conflitos envolvendo as religiões afro-

brasileiras. Ilzver Oliveira destaca a sentença proferida no processo de nº 0004747-

33.2014.4.02.5101 e escrita pelo magistrado Eugenio Rosa de Araújo, juiz federal 

titular da 17º Vara Federal no Rio de Janeiro, resultado de uma Ação Civil Pública 

ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor da Google Brasil Internet 

LTDA. O objeto da ação era um provimento jurisdicional com o objetivo de ver 

retirado do sistema Google vídeos em que membros da Igreja Universal do Reino de 

Deus aviltavam as religiões afro-brasileiras, seus símbolos, ritos e seus sacerdotes. 

Entretanto, na sua decisão, o juiz negou o pedido de retirada dos vídeos da internet, 

argumentando que, no caso concreto, somente existiu uma concorrência entre 

direitos fundamentais e não uma violação aos direitos de liberdade de consciência, 

liberdade de crença, proteção às liturgias religiosas, liberdade de opinião, de reunião 
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e de religião. Entendeu o magistrado que os vídeos constantes no Google não 

seriam uma ofensa às liberdades públicas e tão pouco colocavam em risco a prática 

cultural das manifestações afro-brasileiras. Nos seus fundamentos, ainda destacou 

que o candomblé e a umbanda não continham os traços necessários de uma 

religião, quais sejam: um texto base (assim como o Corão ou a Bíblia); estrutura 

hierárquica e, ainda, um deus a ser venerado. (OLIVEIRA, 2015, p. 173). 

Dessa maneira, o Poder Judiciário, enquanto aparato institucional da 

sociedade, encontra-se a serviço de grupos hegemônicos que fazem com que 

funcionem para a reprodução do sistema que lhes conferem significado de 

existência. O juiz, enquanto sujeito que opera esse sistema, pode produzir 

resultados raciais injustamente diferenciados, ainda que não tenha intenção de fazê-

lo. O racismo, nesse caso, embora possa ser de difícil identificação, tem suas 

manifestações observáveis através dos padrões de sistemática desigualdade 

produzida pelas estruturas. Daí a particularidade do racismo institucional, que é a 

necessidade de uma estrutura para produção de seus efeitos concretos, ao passo 

que o racismo individual prescinde de instituição como estrutura (SOUZA, 2015, p. 

52-58). 

Nota-se, a partir desse caso julgado, que o Estado Juiz, ao não reconhecer o 

caráter religioso do culto aos orixás, revela a ausência de compromisso do Estado 

com o laicismo e o comprometimento com uma visão de mundo baseada no 

monoteísmo e nos valores cristãos ocidentais33. Isso inclusive decorre do olhar de 

subalternidade que se tem em relação às religiões afro-brasileiras, por serem 

expressão religiosa dos grupos dominados (escravos, trabalhadores forçados, 

pessoas livres de cor, indígenas etc.). Essa estratégia, inclusive, ainda se explicita 

pela forma de deslocamento dos cultos de origem africana do campo religioso para 

sua maior identificação como manifestação do folclore brasileiro. Nesse sentido, a 

aproximação com a ideia de folclore resultando afastamento da identificação do culto 

aos orixás com uma religião ou com o sagrado no imaginário popular. O nível de 

                                                           
33 No candomblé não existe essa noção ocidental-cristã de pecado, tampouco de salvação em outro 

mundo. Não há prêmio, nem punição dos que vão nascer e as pessoas pagam por seus crimes em 
vida. As punições impostas pelos orixás e antepassados por causa de maus atos não atinge aos 
humanos após a morte, mas se aplicam à coletividade a que o infrator pertence. A vida espiritual 
não tem expressão no futuro, arremata Reginaldo Prandi (PRANDI, 2005, p. 35). 
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proteção à prática, inclusive, é menor em virtude da perda da identidade enquanto 

religião (OLIVEIRA, 2015, p. 174). 

Arremata Jayme Weingartner Neto: 

 

Viver num mundo plural e complexo importa renunciar a um ponto 
fixo de perspectiva cristalizada. Mas não exime da responsabilidade 
de lutar para que a vida, instável e difícil, possa ser um território livre. 
Melhor ainda, que a vida possa fruir-se num oceano de 
possibilidades, povoado de salvaguardas prenhes de igual dignidade. 
Especialmente a espiritual. (WEINGARTNER NETO, 2007, p. 26). 

 

Para além da valorização romântica da diferença, é preciso pensar sobre o 

modo como se dá a inserção das religiões afro-brasileiras e dos seus praticantes 

dentro da sociedade brasileira e suas possíveis consequências. As marcas 

associadas à vivência cotidiana do preconceito e da violência – não apenas 

simbólica, mas também literal – praticada, não poucas vezes pelos próprios agentes 

públicos, expressa que é demarcado um lugar determinado para a religião, suas 

práticas e sua cosmovisão: o da subalternidade. (BOAES; OLIVEIRA, 2011, p. 112-

113). 

Torna-se cristalino que o Estado não pode ser agente legitimador do racismo, 

não pode, por meio de uma legislação que se diz neutra, mas que se revela 

carregada de discursos estigmatizantes, ser avalista do assédio religioso e 

racial/étnico. Por meio de um único ato, reforçam-se ideias preconceituosas de 

índole racista e se geram consequências contínuas e intermitentes para os adeptos 

da religião afetada. 

 

4.5 RESPOSTA CONSTITUCIONAL AO CONFLITO ENTRE VALORES NO CASO 

DE SACRALIZAÇÃO 

 

A ciência jurídica é convidada a dar respostas aos diferentes assuntos 

existentes na sociedade pluralizada. Ao se reconhecer a diferença, busca-se o 

elemento que une os semelhantes, devendo tratar esta similitude com igual 

consideração de interesses. (SILVA, 2013, p. 12). 
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Para uma melhor interpretação da Constituição, deve-se, através do método 

sistemático, identificar a valoração (e não a hierarquia) das normas constitucionais e, 

observando o sistema constitucional em sua integralidade, identificar a escala 

axiológica de cada uma delas em caso de conflito. (GORDILHO; BORGES, 2018, p. 

201). 

Assim, tanto normas internacionais de direitos humanos quanto as normas 

constitucionais internas de direitos fundamentais devem ser interpretadas de forma 

sistemática, já que, por conta do princípio da não exaustão, esses direitos não se 

esgotam no artigo 5º, da CF. (GORDILHO; BORGES, 2018, p. 204). 

Sobre o conflito entre a liberdade religiosa e a proteção animal, ainda há uma 

discussão se de fato se sequer existe uma posição assente da doutrina, se existe 

conflito ou não. Ademais, as conclusões dos doutrinadores sobre a temática são 

bastante controversas. 

No entender de Silva Neto, a liberdade de culto, protegida 

constitucionalmente, da qual decorre a proteção dos ritos e liturgias de matriz 

africana, inclusive o sacrifício ritual de animais, encontra um elemento limitativo no 

artigo 46, da Lei de Contravenções Penais. Segundo o autor, é impossível 

desvincular o elemento crueldade da prática ritual do sacrifício de animais, portanto, 

diante do dispositivo, torna-se insustentável tal prática religiosa. (SILVA NETO, 

2013, p. 725). 

Ingo Sarlet chama a atenção para o equívoco em querer se efetivar a 

ponderação de interesses e a proporcionalidade entre os direitos culturais ou a 

liberdade religiosa, em cotejo com a proibição de crueldade contra animais. Segundo 

o autor, o mandamento constitucional que proíbe a crueldade contra animais não 

humanos é uma regra e não um princípio, não sendo possível efetivar qualquer 

ponderação neste caso. 

 

A proibição de crueldade com os animais, a exemplo da proibição da 
tortura e do tratamento desumano ou degradante, assume a feição 
quanto à sua estrutura normativa, de regra estrita, que proíbe 
determinados comportamentos. Tal regra já corresponde a uma 
“ponderação” prévia levada a efeito pelo constituinte e, por isso, não 
pode ser submetida a balanceamento com outros princípios e 
direitos. Nessa toada, qualquer manifestação cultural religiosa ou 
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não, somente será legítima na medida em que não implique em 
crueldade com os animais. (SARLET, 2013). 

 

Tagore Trajano Silva também adere a este entendimento ao discorrer sobre a 

diferença entre regras e princípios. Descreve o autor que, em geral, regras 

prescrevem atos relativamente específicos, ao revés, princípios são normas com 

grau de generalidade relativamente mais alto. A natureza entre os dois conceitos é 

lógica. Os dois padrões apontam para decisões particulares acerca da obrigação 

jurídica em circunstâncias específicas, mas distinguem-se quanto à natureza da 

orientação que oferecem. As regras são aplicáveis à maneira tudo-ou-nada. Dados 

os fatos que uma regra estipula, então, ou a regra é válida, e neste caso a resposta 

que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada se aplica. Os 

princípios possuem uma dimensão de peso ou importância. Os princípios não 

apresentam uma pretensão de exclusividade, mas sim orientam os fundamentos 

através de um balanceamento de valores e interesses encontrados em outros 

princípios, sem que nenhum deles perca sua validade. Princípios são mandamentos 

de otimização e exigem sua realização na maior medida possível, mas sempre de 

acordo com as possibilidades fáticas e princípios são mandamentos de otimização e 

exigem sua realização na maior medida possível, mas sempre de acordo com as 

possibilidades fáticas e jurídicas do caso concreto. (SILVA, 2013, p.51-52). 

 Por conseguinte, de acordo com essa diferenciação, não restaria caminho a 

ser adotado senão o de afirmar que o legislador constituinte estabeleceu uma regra 

expressa por uma proibição, vedando a crueldade contra os animais. O constituinte, 

ao dirigir um dever de proteção dos animais não humanos, veda categoricamente a 

submissão dos animais à crueldade, não deixando espaço para ponderações, pois, 

como parece, não se pode ser mais ou menos cruel, sendo necessária uma 

realização por completo deste mandamento. (SILVA, 2013, p.51-52). 

Arremata Tagore Silva que o constituinte, ao dirigir um dever de proteção dos 

animais não humanos, veda categoricamente a submissão dos animais à crueldade, 

não deixando espaço para ponderações, pois, como entendido, não se pode 

sopesar/ponderar a crueldade, sendo necessária uma realização por completo 

desse mandamento (SILVA, 2013, p. 145). 
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Entretanto, isso não significa que a prática do sacrifício no ritual religioso seja 

proibida, mas que o exercício será legítimo se não implicar em sofrimento deliberado 

e desnecessário dos animais envolvidos. 

Jaime Weingartner Neto assinala que, ainda que em termos metódicos, no 

teste de proporcionalidade, se fosse favorável ao regramento ambiental, dever-se-ia 

prosseguir e verificar se o núcleo essencial da liberdade religiosa nas confissões 

afro-brasileiras não restaria atingido, a indicar a conveniência da sociologia das 

religiões. Para o autor, à primeira vista, sim, já que as religiões afro-brasileiras, que 

têm posição de prevalência estrutural no quadro geral da cultura brasileira, se 

caracterizam pela mágica e ritual, em que se busca a manipulação de forças 

sagradas, utilizando o sacrifício de animais que são oferecidos às diferentes 

divindades (orixás). “Nesse contexto, é muito provável que proibir o sacrifício ritual, 

tout court, signifique ferir o conteúdo essencial da religião professada por 

significativa parcela de brasileiros, o que se afigura, à vista desarmada, 

inconstitucional”. (WEINGARTNER NETO, 2007, p. 291). 

Partindo da premissa de que quando a Constituição Federal protegeu a 

liberdade religiosa não deixou de valorizar outros direitos que eventualmente 

possam estar em colisão, de acordo com Robert Alexy, se dois princípios colidem – 

o que ocorre, por exemplo, quando algo é proibido de acordo com um princípio e, de 

acordo com o outro, é permitido -, um dos princípios terá que ceder. Isso não 

significa, contudo, nem que o princípio cedente deva ser declarado inválido, nem 

que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção. Na verdade, o que ocorre 

é que um dos princípios tem precedência em face do outro sob determinadas 

condições. Sob outras condições, a questão de precedência pode ser resolvida de 

forma oposta. (ALEXY, 2015, p. 93). 

Importa frisar que como bem adverte Robert Alexy, a solução para uma 

colisão, no estabelecimento de uma precedência condicionada entre os princípios, 

tem por base o caso concreto. Assim, a partir da análise do caso concreto é que se 

fixam condições sob as quais um princípio tem precedência em face de outro. Desse 

modo, sob outras condições, é possível que a questão da precedência seja resolvida 

de outra forma. (ALEXY, 2015, p. 96). 



117 

 

 

 

Outrossim, no caso de uma colisão entre princípios fundamentais, surge a 

necessidade de utilização da técnica de ponderação de interesses. Segundo Manoel 

Jorge e Silva Neto, “consiste na utilização de técnica por meio da qual se busca a 

‘pesagem’ equilibrada entre os bens constitucionalmente tutelados, impedindo-se 

que se atribua peso excessivo a um deles em detrimento do outro” (SILVA NETO, 

2008, p. 107). 

Para tanto, utilizam-se como parâmetros para o adequado recurso a 

ponderação, o imperativo de que a restrição a cada um dos interesses deve ser 

idônea para garantir a sobrevivência do outro, a restrição a um direito fundamental 

deve ser menor possível para proteção do interesse contraposto e o benefício 

auferido com a restrição a um interesse tem de compensar o grau de sacrifício 

imposto ao interesse antagônico. Pela técnica da ponderação de interesse 

indissociável da proporcionalidade em sentido estrito, se investiga a adequação e 

necessidade, bem como certifica-se se no caso houve ofensa à dignidade da pessoa 

humana. (SILVA NETO, 2008, p. 108). 

Sem desprezo a qualquer princípio ou regra estabelecidos, a 

proporcionalidade parece ser o meio mais eficaz quando se trata de acomodar 

objetivos e atenuar tensões. Bem assim, porque busca harmonizar interesses em 

conflito, adequando-os de maneira que ambos possam conviver sem que nenhum 

seja completamente esvaziado. 

Comentando o princípio da proporcionalidade, Pedro Lenza anota que 

utilizado, de ordinário, para aferir a legitimidade das restrições de direitos – muito 

embora possa aplicar-se, também, para dizer do equilíbrio na concessão de 

poderes, privilégios ou benefícios, o princípio da proporcionalidade ou da 

razoabilidade, em essência, consubstancia-se numa pauta de natureza axiológica 

que emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, 

moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins, precede 

e condiciona a positivação jurídica, inclusive de âmbito constitucional e, ainda, 

enquanto princípio geral de direito, serve de regra de interpretação para todo o 

ordenamento jurídico. (LENZA, 2008, p. 75). 
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A máxima da necessidade ou exigibilidade examina se, sendo adequada a 

medida, ela é a menos gravosa para a população, ou seja, se é a que em menor 

grau restrinja e limite os direitos fundamentais. Neste diapasão, a medida precisa ser 

indispensável para conservar o próprio ou outro direito fundamental e que não possa 

ser substituída por outra que, embora eficaz na mesma medida, seja menos 

gravosa. 

O princípio da proporcionalidade foi consolidado inicialmente na Corte Federal 

Alemã como princípio da proibição de excesso. Assume três acepções no direito 

constitucional: a necessidade do legislador editar leis menos restritivas dos direitos 

fundamentas, a obrigatoriedade do aplicador do direito escolher a solução que 

menor redução imponha aos diretos. E os ônus relativos à norma expedida devem 

ser suportados por todos os membros da comunidade política. (SILVA NETO, 2012, 

p. 40-50). 

Manoel Jorge e Silva Neto sistematiza em três desdobramentos, sendo o 

princípio da conformidade ou adequação dos meios, segundo o qual a medida que 

se pretende adotar deve ser adequada aos fins subjacentes que visa a concretizar; 

princípio da necessidade, segundo o qual a ideia subjacente ao princípio deve 

invadir o menos possível a esfera de liberdade do indivíduo, isto é, a opção 

escolhida além de ser viável ao fim pretendido, deve ter menos custo ao indivíduo; e 

princípio da proporcionalidade em sentido estrito, que se confunde com a lei da 

ponderação e resultados, por meio da avaliação da adequação entre meios e fins, 

deve haver a demonstração da sintonia com a pauta valorativa do ordenamento 

jurídico. (SILVA NETO, 2012, p. 50-51). 

Refletindo sobre o sopesamento, enquanto forma de solução da colisão entre 

princípios, Robert Alexy assinala que o objetivo desse sopesamento é definir qual 

dos interesses – que abstratamente estão no mesmo nível – terá maior peso no 

caso concreto. Desse modo, se esse sopesamento leva à conclusão de que os 

interesses do acusado que se opõem à intervenção têm, no caso concreto, um peso 

sensivelmente maior que os interesses em que se baseia a ação estatal, então a 

intervenção estatal viola o princípio da proporcionalidade e, com isso, direito 

fundamental do acusado. (ALEXY, 2015, p. 95). 
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Jayme Weingartner Neto, entretanto, critica a ideia de ponderação, por 

considerá-la pouco útil como método para atribuir peso a elementos que se 

entrelaçam. Segundo o autor, avança-se para a noção de harmonização, finalidade 

a qual deve se direcionar a ponderação. Por meio da concordância prática, se repele 

o sacrifício cabal de qualquer um dos princípios ou bens em conflito. Para o autor, 

harmonizar (e ponderar) é realizar sucessivos cortes nos bens ou valores em jogo, 

tornando-os gradualmente mais finos, leves e menos densos, despojando-os de toda 

acidentalidade, tendo como limite o núcleo, o caroço, o que os torna essenciais 

(identificáveis), a fim de que caibam, todos, no mesmo espaço discursivo ou na 

unidade argumentativa. (WEINGARTNER NETO, 2007, p. 198). 

A partir das premissas expostas, faz-se mister tentar responder às questões 

apresentadas por Manoel Jorge e Silva Neto, para a averiguação da 

proporcionalidade em relação à restrição do direito fundamental. Assim, inquire-se: 

“O ato [...] foi adequado? E quanto ao segundo: foi necessário? E, por fim, quanto ao 

terceiro: havia ou há outro meio idôneo e menos gravoso para atingir o fim 

colimado?” (SILVA NETO, 2012, p. 51). 

Quanto à adequação, primeiramente, impende observar que não há como 

dissociar a discussão da dignidade do animal não humano e o valor daí decorrente - 

a ponto inclusive de servir como limitação à liberdade religiosa - olvidando-se outros 

domínios, como o da legitimidade do abate de animais, o uso de animais para fins 

experimentais, que segue desafiando o direito e a ética. 

Ora, se a proibição do sacrifício tem como objetivo à proteção integral ao 

animal não humano, não basta direcionar a norma proibitiva de sacrifício para as 

religiões que utilizam dos animais para cultuar suas entidades. Adequado seria 

haver a proibição de modo geral, dirigida a toda a sociedade, o que implicaria na 

impossibilidade de sacrificar animais para alimentação, para pesquisas científicas, 

para o vestuário, dentre outras atividades que envolvem o sacrifício. 

Ora, se ainda não se evoluiu eticamente a adoção de abolicionismo animal, 

no qual os animais não podem em hipótese alguma ser objeto de mera utilização 

para o homem, já que ainda se concebe sua utilização para o consumo alimentício, 

vestuário, para a experimentação científica, enfim, sendo adotado como objeto de 
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propriedade humana, não subsiste lógica em simplesmente proibir a utilização dos 

mesmos animais para o culto nas religiões de matriz africana. 

Com efeito, a transformação do Direito, por si só, jamais seria bastante para 

produzir uma transformação geral. Poderia, no máximo, desencadear algumas 

iniciativas, mais quaisquer pretensões mais amplas teriam que abranger outros 

aspectos da organização social. Pretender o contrário seria produzir um Direito sem 

nexo com a sociedade, fadado a ser recusado por ela, não a transformá-la. (SILVA, 

2001, p. 121). 

É um paradoxo vedar o sacrifício para determinado segmento religioso, 

enquanto no seio social a prática do sacrifício é amplamente disseminada e 

desprovida de qualquer reprovação social. A necessidade da restrição também é 

absolutamente controversa, uma vez que, ao impor tal proibição, implicaria em 

atingir indelevelmente o núcleo essencial do direito. 

Para alguns autores, o sacrifício ritual constitui um dogma essencial das 

religiões de matrizes africanas. Qualquer proibição nesse sentido afetaria de forma 

abissal a religião professada, o que significaria uma investida de natureza 

inconstitucional (WIENGARTNER NETO, 2007). 

No tocante à liberdade religiosa, o núcleo essencial é a liberdade de ter ou 

não ter religião, a liberdade de livre escolha da crença, a separação estrutural e 

organizacional entre o Estado e as confissões religiosas e a determinação de que o 

Estado não adota qualquer religião e nem se pronuncia sobre questões religiosas. 

Nas religiões de matrizes africanas, a prática tem fundamentos milenares. 

Na religiões afro-brasileiras, especialmente quanto ao candomblé, o sacrifício 

do animal pode ocorrer em duas situações, uma como oferenda ao Orixá, na qual 

cada entidade tem um animal que pode lhe ser ofertado. E em outras situações o 

sacrifício do animal se justificaria como troca de energia entre o animal e o fiel, 

quando o escopo do sacrifício seria retirar as energias negativas do fiel, passando 

para o animal (ebó de limpeza). São cultos de extrema relevância para a confissão 

religiosa, sem os quais perde-se toda significação. Desnatura-se a religião. 

Convém destacar que, no caso ocorrido no Rio Grande do Sul, foi, inclusive, 

sugerido por defensores dos animais que o sacrifício ritual fosse condicionado à 
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prévia insensibilização dos animais, o que seria insustentável dentro da prática 

litúrgica afro-religiosa, visto que não há como se romper com o tradicional sem que 

se promova uma profunda devastação no sentimento religioso, inclusive 

descaracterizando-o. (OLIVEIRA, SILVA; LIMA, 2015, p. 308). 

Nesse contexto, a priori, a discussão perpassa o procedimento do ritual, os 

motivos, momentos e formas que se pratica, bem como e, especialmente, a análise 

sobre se tratar de um elemento central que não pode ser desconsiderado, ou seja, 

ponto fundamental certo e indiscutível da doutrina religiosa. O sacrifício ritual 

constitui um dogma essencial das religiões de matrizes africanas. Qualquer 

proibição nesse sentido afetaria de forma abissal a religião professada, o que 

significaria uma investida de natureza inconstitucional. 

Por fim, na avaliação entre os meios e os fins colimados, também não se 

vislumbra a proporcionalidade na proibição do sacrifício. A partir da concepção de 

que a Constituição não adotou plenamente o biocentrismo, ao contrário, de modo 

muito mais pujante manteve a ideia do antropocentrismo, mesmo que alargado, 

ainda não expressa o objetivo de impedir o sacrifício de animais para outros fins. 

Na ênfase ao homem como nota fundamental do ordenamento constitucional 

brasileiro, insta observar que segundo observa Manoel Jorge e Silva Neto: 

 

Não obstante seja a Constituição o texto que disciplinará as relações 
de poder, o que mais importa, em suma é colocar a serviço de todo 
ser humano tudo o que e realizado pelo Estado. Não fosse assim, se 
imaginássemos uma organização estatal fleumática, soberba e 
indiferente às demandas dos indivíduos, teríamos de aceitar 
passivamente a tese de que o Estado é um fim em si mesmo e não 
um meio ao atingimento de finalidades que, em último grau, 
contemplam a melhoria das condições de vida as pessoas. (SILVA 
NETO, 2008, p. 118-119). 

 

Ademais, sabe-se que o sacrifício ritual de animais não é exclusivo das 

religiões de matriz africana, vez que também se verifica na religião judaica, bem 

como no islamismo. 

Outras religiões possuem métodos específicos de abates de animais, 

segundo suas regras litúrgicas e também sem insensibilização. A religião judaica, 
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por exemplo, prescreve um método de sacrifício de animais sem a prévia 

insensibilização ou atordoamento, ao contrário do que ocorre no abate humanitário. 

A Torá exige que bovinos e frangos sejam abatidos de acordo com essas leis, num 

ritual chamado Shechita. Apenas uma pessoa treinada, denominada Shochet, é apta 

a realizar esse ritual. Antes do Shechita, é realizada uma oração especial chamada 

Beracha. O abate se dá pela degola do animal ainda vivo, sem prévia 

insensibilização. (OLIVEIRA, SILVA; LIMA, 2015, p. 305). 

Importa chamar a atenção para o fato de que a produção e exportação de 

carnes Kosher e Halal, cujos abates não utilizam métodos de insensibilização, é 

perfeitamente aceitável no Brasil, existindo, inclusive, regramento federal que 

permite expressamente esse abate de animais através da utilização de métodos 

religiosos. Trata-se da Instrução Normativa nº 3, de 17/01/2000, do Ministério da 

Agricultura e do Abastecimento, que estabelece o Regulamento Técnico de Métodos 

de Insensibilização para o Abate Humanitário de Animais de Açougue e, em seu 

item 11.3, dispõe ser facultado o sacrifício de animais de acordo com preceitos 

religiosos, desde que sejam destinados ao consumo por comunidade religiosa que 

os requeira ou ao comércio internacional com países que façam essa exigência, 

sempre atendidos os métodos de contenção dos animais. (BRASIL, 2000). 

Há, portanto, no ordenamento jurídico brasileiro, um permissivo expresso ao 

sacrifício de animais realizado segundo preceitos religiosos e sem a exigência de 

prévia insensibilização (o chamado abate humanitário), não sendo tal prática vista ou 

qualificada como um ato de crueldade. 

Segundo David Cassuto, para a Suprema Corte Americana, uma lei deve ser 

imparcial e de aplicabilidade geral, sob pena de ser submetida ao controle rigoroso 

e, caso não passe no controle rigoroso, deve ser invalidada. (CASSUTO, 2015, p. 

27). Em artigo que narra o precedente A Church of The Lukumi Babalu Aye versus 

City of Hialieah, que ocorreu na Suprema Corte Estados Unidos, Cassuto afirma que 

o Município de Hialieah interpelou judicialmente a confissão religiosa Santería (culto 

de origem afro, semelhante ao candomblé, levada aos Estados Unidos no século 

XIX pelo negros cubanos). Invocando a primeira Emenda daquele país, a Suprema 

Corte entendeu que os servidores públicos deveriam atentar aos princípios maiores 

da Constituição, qual seja a tolerância religiosa, lembrando que normas municipais 
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conviviam com a matança de animais praticadas pelos judeus sem que tais 

sacrifícios fossem condenados, logo a hostilidade em face da Church of The Lukumi 

Babalu Aye configurava uma discriminação por parte do reclamantes. (CASSUTO, 

2015). 

Seria preciso harmonizar a necessidade de proibição com a atual valorativa 

da Constituição, a ser interpretada sistematicamente. Nesse sentido, ao valorizar os 

fundamentos do Estado brasileiro e os objetivos da República, evidencia-se um 

grande óbice à proibição do sacrifício. 

Manoel Jorge Silva Neto adverte que ao firmar como fundamento do Estado 

brasileiro a dignidade da pessoa humana, demonstrou-se que a obrigatoriedade de 

pôr no núcleo central das atenções o indivíduo, o que expõe a ideia de que “o mais 

levado e sublime propósito cometido à sociedade política é o enaltecimento da 

dignidade das pessoas que a compõem”. (SILVA NETO, 2013, p. 315). 

Quando o Estado proíbe o exercício pleno da fé religiosa, exteriorizado por 

meio do ritual ínsito à religião de oferecimento de bens (dentre eles animais) aos 

orixás, sem dúvida se fere à dignidade humana. 

A liberdade religiosa e o legítimo exercício desse direito está incorporado ao 

substrato da pessoa humana, daí que umbilicalmente ligado à dignidade da pessoa 

humana. Nesse sentido, obtempera Manoel Jorge e Silva Neto que “é certo que os 

desdobramento da liberdade de religião devem ser necessariamente reconduzidos à 

esfera de sua dignidade; logo, quando desrespeitado o direito individual, 

indubitavelmente maculado também restará a dignidade da pessoa humana”. (SILVA 

NETO, 2008, p. 120). 

Outrossim, especialmente com o caso do sacrifício de animais para rituais 

religiosos no Brasil, não somente a ordem constitucional não veda o abate de 

animais, mas também assegura uma posição especial, em termos de proteção 

autônoma, às manifestações culturais afro-brasileiras (artigo 215, parágrafo 1º), o 

que, por si só, encaminha a ponderação, neste particular, a pender para o lado da 

liberdade religiosa, até mesmo pelo fato de que os cultos e rituais religiosos são 

também elementos essenciais de uma determinada cultura. 
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A simples maximização de um direito fundamental de proteção animal não 

legitima, nessa perspectiva, a restrição de outro, demonstrada a ausência de 

necessidade da providência restritiva, ou seja, se outros instrumentos garantidores 

do direito a ser implementado acarretariam gravame muito maior e, quiçá, de 

aniquilação ao direito limitado. 

 

4.6 DISTINGUISHING: SACRALIZAÇÃO NO CANDOMBLÉ E AUSÊNCIA DE 

CRUELDADE 

 

A priori, faz mister explicar que por opção autoral se preferiu a utilização do 

termo “sacralização” em substituição a sacrifício, haja vista o fato da carga 

semântica do termo “sacrifício” no Brasil atrair valores negativos para a prática, não 

obstante a etimologia do termo não revele simbolicamente tal caráter depreciativo. 

Consoante Mauss e Hubert, a palavra “sacrifício” remete à ideia de 

consagração, é um ato religioso em que um objeto passa do domínio comum para o 

domínio religioso. Mediante a consagração de uma vítima modifica o estado da 

pessoa moral que o efetua ou de certos objetos pelos quais ela se interessa. 

(MAUSS; HUBERT, 2017, p. 13-16). 

A celeuma em torno da sacralização no candomblé ganha maiores contornos 

a partir da comparação que se faz do ritual em relação à liturgia cristã. Em 

comparação com o cristianismo, enquanto no candomblé persiste o sacrifício físico, 

no catolicismo isso se transmudou para o mundo moral, que se perpetua nas missas 

diárias, o sacrifício virtual do redentor do Deus. (MAUSS; HUBERT, 2017, p. 74). 

Sobre esse fundamento repousa o discurso intolerante, que nega a alteridade e se 

condena a sacralização no candomblé, apontando-a como selvagem e incivilizada. 

A sacralização de animais no candomblé tem como razão a relação entre o 

homem e o orixá, sendo que estes merecem cuidado como ilustre representantes da 

ancestralidade. Os animais sacralizados servem para alimentar a família toda, o que 

inclui os mais ilustres e os mais distantes ancestrais, eles que estão na origem de 

tudo e que representam a reafirmação de que nada se acaba. Nos laços da 
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comunidade estão amarrados o presente da vida cotidiana e o passado relatado nos 

mitos, o qual o presente é reiteração. (PRANDI, 2005, p. 33). 

Sobre esse aspecto, destaca-se que, entre a vítima e o deus, sempre há uma 

afinidade. Segundo Mauss e Hubert, é pelo semelhante que se alimenta o 

semelhante, a vítima é o alimento dos deuses. O sacrifício assim tem importância 

determinante, eis que fornece a matéria imortal de que vivem os deuses. A 

conservação da existência dos deuses depende do sacrifício. (MAUSS; HUBERT, 

2017, p. 73). 

Existe, na sacralização no candomblé, a dinâmica de liberação e 

transformação da energia que se insere o corte. Trata-se se do reconhecimento da 

necessidade de destruição de uma forma de vida em benefício de outras: a vida do 

animal é oferecida à divindade em troca de vida para a comunidade, ao filho de 

santo ou mesmo ao cliente que procura os serviços da casa. O sangue derramado 

pela vítima constitui a verdadeira oferenda dedicada à divindade que deve, em troca, 

prover o sacrificante com o fortalecimento da sua energia. (SANTOS; GONÇALVES, 

2011, p. 11). 

Como asseveram Mauss e Hubert, na cerimônia do sacrifício, precisa haver 

uma constância no estado de espírito em que se encontram o sacrificante e o 

sacrificador em relação aos deuses, à vitima e ao voto cuja execução se demanda. 

Eles devem ter uma confiança inabalável no resultado do sacrifício. (MAUSS; 

HUBERT, 2017, p. 27). Isso o que se pode resumir como fé. E esse elemento que 

move este ato de consagração. 

No candomblé, são imolados animais chamados de “dois pés”, a exemplo de 

pombos, galos e galinhas e de “quatro pés”, tais como bodes, cabras, carneiros, 

porcos. Para o ritual, exige-se um cuidado especial para com os animais que serão 

sacrificados, pois, na visão dos adeptos, a imolação deve ser realizada com o 

mínimo de sofrimento possível para o animal. A complexidade e o respeito são 

tamanhos a ponto de animais maltratados ou doentes não poderem ser oferecidos 

aos orixás, assim, enquanto o animal permanece vivo na casa de santo, não pode 

sofrer maus-tratos, pois é considerado sagrado (COELHO; OLIVEIRA; LIMA, 2016, 

p. 60). 
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Nem todas as partes do animal são oferecidas ao orixá, mas somente moela, 

fígado, coração, pés, asas, cabeça e o sangue. O demais servirá de refeição 

humana. (COELHO; OLIVEIRA; LIMA, 2016, p. 71).  

Assim, a carne do animal sacrificado transforma-se em alimento não apenas 

para a comunidade religiosa, mas para outras pessoas necessitadas que vivem em 

abrigos, asilos ou mesmo para o entorno da casa de culto, sem mencionar os 

animais silvestres que se alimentam dos restos das oferendas. Concluem Rosalira 

Santos e Antônio Gonçalves que se consubstancia em atuação o princípio da 

reciprocidade, segundo o qual a dádiva ofertada obriga o receptor a uma contra-

dádiva. Entretanto, segundo os autores, isso não implica na conclusão de que 

meramente instrumentaliza o animal, pois, ao observar a prática em si, explicita-se 

que as posições que ocupam revelam o caráter de dependência do homem a ele e à 

natureza de modo geral, integrando-o no ciclo da vida e da morte, daí a sacralização 

ser tão marcada de respeito e veneração, demonstrando meridianamente a 

submissão e vulnerabilidade dos sacrificantes em relação às vítimas. Não há 

desperdício, muito menos uma matança sem sentido. A transformação do animal 

sacrificado em alimento representa uma dinâmica de solidariedade entre os atores 

envolvidos no ritual. (SANTOS; GONÇALVES, 2011, p. 12-13). 

A partir da análise dos rituais de culto aos orixás, sobretudo, nas cerimônias 

de iniciação e de troca de energia entre o fiel e o orixá, verifica-se que a 

criminalização do ritual de sacralização implica impedir a religião, posto que trava a 

própria cerimônia de iniciação, essencial para sua continuidade. (AGRELLI, 2017, p. 

203). 

Quanto ao abate ritualístico, traz como característica o fato de que não 

precisa cumprir a exigência de atordoar o animal antes de matá-lo. A doutrina dos 

judeus ortodoxos e dos muçulmanos proíbe o consumo de carne de animais que não 

estejam saudáveis e sob movimento quando mortos. Assim, a norma religiosa 

impede que o animal esteja inconsciente minutos antes de ser morto. A execução 

deve ser realizada mediante um único corte de uma faca afiada na veia jugular e nas 

artérias carótidas. (SINGER, 2013, p. 226). 
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Para que uma carne seja considerada Kosher pelos judeus ortodoxos, além 

de proceder de um animal morto enquanto consciente, deve ter sido destituída de 

tecidos proibidos tais como veias, nódulos linfáticos, nervo ciático e suas 

ramificações. Só servem os quartos dianteiros. O restante da carne são destinados 

às gôndolas dos supermercados, sem a identificação de sua origem. (SINGER, 

2013, p. 227-229). 

Mauss e Hubert narram que, para que a vítima possa ser utilizada pelos 

homens, primeiramente os deuses têm que ter recebido sua parte. Essa parte é 

portadora de santidade. (MAUSS; HUBERT, 2017, p. 38). 

O cerne de toda a argumentação construída por aqueles que condenam a 

prática religiosa de sacrifício de animais (especificamente àquela inserida no 

universo das religiões de matriz africana) repousa sobre o aspecto controverso da 

crueldade. 

É sabido que a formação do conteúdo do conceito jurídico de crueldade está 

em processo de formação, contudo, deve-se observar que a Constituição de 1988 

possibilita a interpretação de que situações de risco não provados cientificamente e 

que podem ser objeto de reprovação, sem ter causado sofrimento, podem ser 

inseridas na substância deste conceito. A proibição da crueldade dirige-se como 

instrumento a salvaguardar o Direito Animal. (SILVA, 2013, p. 93). 

Para Heron Gordilho, entende-se por crueldade o ato de fazer o mal, 

atormentar outrem através de atos insensíveis, desumanos, pungentes ou 

dolorosos. (GORDILHO, 2008, p. 162). 

 O princípio constitucional de não crueldade contra os animais, previsto na 

Constituição brasileira, tal como assinalado supra, materializa-se, segundo Gordilho 

e Figueiredo, na criminalização dos maus-tratos contra os animais, tendo o 

legislador ordinário elencado as condutas seguintes como sendo possibilitadoras 

desse crime: “abusar”, que consiste em exigir esforço excessivo do animal ou utilizá-

lo de forma inadequada; “maltratar”, ou seja, submetê-lo à privação de alimentos e 

cuidados ou tratar com violência; “ferir”, propiciando-lhe ferimentos, fraturas, 

contusões etc.; “mutilar”, consistente em decepar ou cortar parte do corpo do animal. 

(GORDILHO; FIGUEIREDO, 2016, p. 87). 
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Ana Ferreira explica que a Constituição Federal não se preocupou em 

conceituar o que seria crueldade, entretanto, isso não seria um óbice à 

aplicabilidade do instituto, pois o próprio termo já ofereceria um horizonte visível dos 

atos de crueldade. Estes compreenderiam todos aqueles atos que provoquem dor, 

sofrimento, stress aos animais, que lhe tirem a dignidade de seres vivos, os tornem 

em coisas sem a capacidade de sentir dor. (FERREIRA, 2017, p. 234) 

Andreas Krell discorre que há casos em que facilmente se verifica se um ato é 

cruel ou não. Exemplifica o autor com a “farra do boi”, em que o fato se incluiria tão 

claramente que se pode afirmar que estava no núcleo do conceito de crueldade, 

sendo necessário fazer tão somente uma subsunção da regra ao fato. Entretanto, 

noutros caso, exige-se uma maior investigação sobre elementos que podem ser 

descritos a partir da definição do termo e que não são encontrados necessariamente 

no próprio ordenamento jurídico, porque oriundos da moral ou dos domínios da 

cultura. (KRELL, 2017, p. 281-282). 

Analisando a questão da crueldade e da interpretação da Constituição 

Federal de 1988, Heron Gordilho chama a atenção para o fato de que é incompatível 

com a interpretação material-valorativa do direito constitucional brasileiro justificar 

que algumas atividades cruéis em relação aos animais atenderiam ao princípio da 

dignidade da pessoa humana (GORDILHO, 2008, p. 161). 

Ainda discorrendo sobre o conceito jurídico de crueldade, Ana Ferreira elucida 

que compreende qualquer mau trato aos animais, ou seja, não importando se são 

silvestres, exóticos ou domésticos. Não estaria adstrito simplesmente à imposição de 

ferimentos, afrontas físicas, como, por exemplo, ao arrancar de garras, serrilhar de 

dentes ou enjaular em cubículos. A noção de crueldade, nesse contexto, seria muito 

mais ampla por envolver um tratamento diferenciado a esses seres, aos quais 

deveriam ser resguardados direitos fundamentais de primeira dimensão, como o 

direito à vida, liberdade e integridade física. A norma jurídica, deste modo, traria a 

imposição aos proprietários, quanto à adequação do sistema de guarda para 

respeito, o tanto quanto possível, das necessidades do animal. Isso se 

consubstanciaria na emergência de um novo paradigma, consubstanciado no 

princípio da dignidade. (FERREIRA, 2017, p. 242) 
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O STF, em seus precedentes, já apresentou o elemento que caracteriza a 

crueldade para efeito de vedação de condutas em face aos animais. 

Entretanto, já anunciado na divergência no julgamento da ADI que analisou a 

vaquejada, faz mister a distinção entre manifestação cultural e entretenimento, pois 

a disciplina jurídica em relação às situações são diferenciadas. Se nos precedentes 

anteriores havia característica, ao menos em tese do entretimento, na situação que 

ora se apresenta a ser julgada pelo STF, no que concerne ao sacrifício ritual, não há 

essa característica e agrega-se ainda o direito fundamental que é a liberdade 

religiosa. 

Nesse diapasão é que exsurge a possibilidade de ocorrência do 

distinguishing, isto é, não se consubstanciaria numa mudança de entendimento do 

tribunal em caso de decisão pela constitucionalidade do sacrifício ritual religioso, 

mas de uma situação em que as premissas são distintas e a conclusão também 

seria, não prejudicando, portanto, o patamar de proteção já reconhecido aos animais 

nos precedentes anteriores. 

Por distinguishing, compreende-se a distinção entre o caso concreto (em 

julgamento) e o paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos 

fundamentais discutidos e aqueles que serviriam de base à ratio decidendi (tese 

jurídica) constante no precedente, seja porque, a despeito de existir aproximação 

entre eles, algumas peculiaridades no caso em julgamento afasta a aplicação do 

precedente. (DIDIER JÚNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2008, p. 354). 

 A distinção consiste na atividade dos juristas de fazer diferenciações entre 

um caso e outro, de forma a evitar ou trazer a aplicação de um precedente no caso 

subsequente. (MACÊDO, 2015, p. 351). 

Enfatizando a nota distintiva da abordagem do sacrifício ritualístico em 

relação aos precedentes relacionados à proteção dos animais, Celso Fiorillo 

assevera que sequer se faz necessário focar a argumentação no direito de proteção 

à liberdade religiosa, para garantir a liturgia do sacrifício ritual. A análise seria então 

feita caso a caso, na tentativa de dirimir o aparente conflito entre o meio ambiente 

natural e o meio ambiente cultural, utilizando o princípio do desenvolvimento 

sustentável, o qual exigirá a análise específica de cada caso e não determinará, em 
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definitivo, a prevalência de um aspecto em relação a outro. Um dos aspectos a ser 

verificado é se o animal submetido a supostas práticas cruéis encontra-se em via de 

extinção. Havendo o risco de extinção da espécie, será vedada a prática cultural, 

porquanto permitir sua continuidade implicaria não tutelar o meio ambiente natural e 

tampouco o meio ambiente cultural, uma vez que com a extinção, a prática cultural 

perderia seu objeto. Ademais, para o autor, uma prática somente é considerada 

como cultural na medida em que guarnece a identificação de valores. Assim, 

descaracteriza uma prática cultural, porque desafeta às tradições culturais, caso 

tenha por finalidade apenas uma atividade mercadológica. (FIORILLO, 2017, p. 275-

281). 

No procedimento descrito por Lucas Macêdo, no tocante a análise de 

aplicabilidade de precedentes judiciais, é preciso observar os fatos que foram 

decisivos para que a decisão anterior fosse efetivamente prolatada, analisando as 

similaridades com o caso subsequente e especificando se os fatos categorizados 

que foram considerados juridicamente relevantes estão presentes. (MACÊDO, 2015, 

p. 352-353). Nessa perspectiva, partindo dessas premissas, conforme explicitado no 

primeiro capítulo, a ênfase dada nos votos foi ao elemento entretenimento que 

permeava atividades como “farra do boi”, rinha de galo e vaquejada. E é nesse 

sentido que se conforma o distinguishing. 

Tanto é assim que Ana Ferreira esclarece que foi motivo determinante para o 

julgamento da lei do Estado do Ceará, na ação direta de inconstitucionalidade que 

discutiu a prática da vaquejada, o fato de que em se tratando de manifestações 

culturais, com características de entretenimento, que submetem animais a crueldade 

é incompatível com o espírito constitucional e como tal com o art. 225, § 1º, VII, da 

Constituição Federal. Logo, todo e qualquer sofrimento desnecessário dos animais 

decididamente não constitui expressão de atividade cultural, devendo ser afastada a 

prática desportiva. Nos casos dos precedentes analisados, a proteção cultural cedeu 

lugar à proteção contra a crueldade. O que se vedou, por conseguinte, foi a prática 

da crueldade (FERREIRA, 2017, p. 292). 

Havendo um raciocínio analógico entre os fatos dos precedentes e do caso 

presente, identificando as diferenças e similitudes, demonstrando que são 

substanciais e, por isso, juridicamente relevantes (MACÊDO, 2015, p. 351), 
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evidencia-se que não há qualquer nota de entretenimento ou diversão no ato da 

sacralização. Como um ato religioso só pode ser efetivado num meio religioso e por 

intermédio de agentes essencialmente religiosos. 

 Assim, a primeira fase do ritual é conferir o caráter religioso ao objeto, visto 

que, antes da cerimônia, o sacrificante, o sacrificador, o lugar, os instrumentos e a 

vítima não têm esse caráter, são profanos e precisam mudar de estado. (MAUSS; 

HUBERT, 2017, p. 21). O local do sacrifício também deve ser sagrado, conforme 

destacam Mauss e Hubert: “fora de um local santo a imolação não é mais que 

assassinato”. (MAUSS; HUBERT, 2017, p. 13-16).  

O sacrificador é o sacerdote, isto é, um intermediário, um guia, mais 

familiarizado com o mundo dos deuses. (MAUSS; HUBERT, 2017, p. 24). O 

momento do sacrifício propriamente dito é solene, o espírito partiu, por meio da 

morte da vítima ocorre a consagração definitiva irrevogável. (MAUSS; HUBERT, 

2017, p. 30-1). 

No candomblé, como narram Rosalira Santos e Antônio Gonçalves, os 

animais são inseridos na discussão como oferendas privilegiadas do sacrifício 

(portador da vida a ser oferecida ao orixá); agentes da transformação de uma forma 

de vida em outra (ao se alimentar dos restos da oferenda), receptores da dádiva. O 

respeito constitui uma condição essencial à realização dos rituais, uma vez que corte 

é uma vida que deve ser cultuada e imolada com respeito, posto que uma vida será 

extinta em benefício da comunidade. Isso se expressa pelos cuidados dispensados 

aos animais, pelas cantigas entoadas em sua homenagem e pela seriedade na 

condução da cerimônia. (SANTOS; GONÇALVES, 2011, p. 10-11). 

Por meio de um ato solene, precedido de tratamento hígido ao objeto do 

sacrifício, num espaço sagrado e reservado aos iniciados ou praticantes da liturgia, 

efetivado por um sacrificador específico na hierarquia do culto, é feita a oferenda, 

em que se consagra o animal a uma entidade específica. A oferenda (o animal 

sacrificado) nada mais é do que é um alimento oferecido às divindades e aos 

participantes do ato religioso nele inseridos. 

Para Andreas Krell, o termo crueldade, apesar de impreciso, pode identificar 

comportamento em que há ato de abuso, maus-tratos, atos que provoquem 
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ferimentos, mutilações, sofrimentos, sentimento de crueldade, dentre outros que 

possam ser enquadrados em razão e sua natureza. (KRELL, 2017, p. 281-283). 

Cotejando a análise da sacralização nos terreiros com a definição de crueldade, 

denota-se que a consagração do animal no candomblé não se subsome à hipótese 

de crueldade. 

Por conseguinte, uma vez efetivada a distinção, denota-se que os 

precedentes anteriores do STF envolvendo a análise da proibição de manifestações 

culturais, quando em conflito com a proibição à crueldade contra os animais, não 

incide no caso do cotejo entre a norma que protege o animal e a que protege à 

religião afro, porque existem fatos substanciais diferentes, sobretudo, no que 

repousa à inexistência de crueldade e entretenimento na liturgia do culto aos orixás, 

a requerer tratamento diverso. Isso não implica em dizer que os precedentes 

anteriores são inválidos ou ruins, mas tão somente que o caso sob apreço não se 

encontra no âmbito de aplicação da norma, que se mantém íntegra. (MACÊDO, 

2015, p. 357-8). 

Sobre este aspecto, insta frisar, a partir do entendimento de Angela Harris 

(2010), no seu artigo que versa sobre as razões pelas quais as pessoas de cor 

deveriam apoiar os direitos dos animais34, que a defesa da sacralização no 

candomblé não implica em desconsideração do valor da proteção ao animal. Ambas 

as bandeiras, enquanto discurso de respeito à alteridade e necessidade de empatia, 

devem lutar juntas pelo reconhecimento dos seus direitos. Nesse contexto, o clamor 

público que se preocupa com alguns supostos abusos contra os animais pode, 

convenientemente, andar de mãos dadas com a apatia e a indiferença em relação 

ao sofrimento que negros e afro-religiosos suportam em virtude do racismo e da 

intolerância religiosa. (HARRIS, 2010, p. 57; COELHO; OLIVEIRA; LIMA, 2016, p. 

72). 

 

                                                           
34 Ângela Harris apresenta uma análise sobre os motivos que levam muitos afro-americanos a 

perceberem os direitos dos animais como “coisa de brancos”. Em que pese racismo e exploração 
animal tenham a mesma origem e sigam a mesma lógica de dominação, a resistência dos negros 
em relação ao movimento dos direitos dos animais decorre da ausência de comprometimento 
dessa causa em reconhecer a relevância do racismo e da justiça racial em suas bandeiras. 
(HARRIS, 2010). 
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4.7 SUPERAÇÃO DA DICOTOMIA CANDOMBLÉ E DIREITO ANIMAL: 

MULTICULTURALISMO E RESSEMANTIZAÇÃO DO CULTO 

 

Para a superação do racismo ambiental em relação às religiões afro-

brasileiras, é preciso cotejar a prática do culto aos orixás com um novo olhar sobre o 

movimento de proteção ao meio ambiente, a partir das suas principais 

características, notadamente, no que concerne à sua relação com a natureza. 

Com a recente preocupação ambiental, o candomblé tem sido muito lembrado 

como religião da natureza, apontando muitos terreiros como modelares na 

preservação ambiental. Alguns líderes de fato têm se engajado em movimentos 

preservacionistas, alertando ao seguidores sobre a necessidade de preservação 

ambiental em locais utilizados pela religião, como rios, cachoeiras, lagos, bosques, 

inclusive, alguns defendem a necessidade do próprio candomblé deixar de usar 

material não biodegradável nas oferendas feitas fora do terreiro. (PRANDI, 2005, p. 

112). 

Entretanto, no próprio seio do candomblé, além de já existir candomblé 

vegetariano (BARBOSA JÚNIOR, 2016), também se apresenta um caso em que 

uma mãe de santo Maria Stella de Azevedo Santos, Iyalorixá do Ilê Axé Opô Afonjá, 

em um artigo publicado em jornal de Salvador, começou a questionar a possibilidade 

de transformação de alguns ritos no candomblé. 

Nesse artigo, publicado em 21 de dezembro de 2015, no Jornal A Tarde, a 

“Sacerdotisa” revelou que, a partir de 2016, o terreiro não irá colocar presentes no 

mar em homenagem a Iemanjá. Orientou seus filhos a oferendar Iemanjá com 

harmoniosos cânticos. 

Conforme é possível trecho do artigo: 

 

Quanto mais Iyemanjá ajudava as pessoas, mais presentes eram 
depositados em sua casa. Seu lar foi ficando sujo. Iyemanjá pediu, 
então, que as pessoas não lhe dessem presentes de plásticos nem 
de metal, pois estes, com o tempo, transformavam-se em lixos 
difíceis de serem degradados. Os mais obedientes passaram a 
oferendar apenas o líquido dos perfumes e flores, mas os produtos 
químicos dos quais eram feitos os perfumes poluíam as águas e as 
pétalas das flores adoeciam os peixes. 
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[...]Muito tempo já tinha se passado até que uma bela e harmoniosa 

melodia pôde ser ouvida pelo povo da Bahia. Iyemanjá cantava: 

'Reúnam-se, cantem e me encantem; este é o presente que quero e 

posso receber a partir de agora. Não quero mais presentes, quero 

presença'. (SANTOS, 2015). 

 

Tratou-se explicitamente de uma medida expressando que o candomblé 

discute assuntos contemporâneos, trazendo a reflexão na comunidade sobre a 

intensificação da preocupação ambiental. É uma tentativa de reversão de uma 

tradição, em prol do meio ambiente. Reginaldo Prandi adverte que, com as 

mudanças sociais ocorridas, novas transformações foram se impondo às práticas 

religiosas, isso porque a religião muda para se adaptar às novas necessidades 

sociais e aos novos constrangimentos culturais. Para o autor, a religião que não 

muda morre. (PRANDI, 2005, p. 101). 

Segundo a Ialorixá: 

 

Quem for consciente e corajoso entenderá que os ritos podem e 
devem ser adaptados às transformações do planeta e da sociedade. 
Os ritos se fundamentam nos mitos e nestes estão guardados 
ensinamentos valorosos. O rito pode ser modificado, a essência dos 
mitos, jamais! (SANTOS, 2015). 

 

De acordo com Reginaldo Prandi, até mesmo as oferendas mudam com os 

novos tempos. A consciência preservacionista impôs, por exemplo, que a oferenda 

de tartaruga a Xangô, assim como o sacrifício de cães para Ogunjá, uma das 

qualidades de Ogum. Isso porque os orixás foram mudando seus paladares e ao 

chegar ao Brasil tiveram que aceitar comidas preparadas com ingredientes 

diferentes daqueles utilizados na África e ainda com as variações regionais. 

(PRANDI, 2005, p. 118). 

A partir dessa premissa, denota-se a real possibilidade de adequação da 

liturgia das religiões de matrizes africanas no que concerne ao sacrifício de animais 

ao quanto enuncia a norma constitucional de proteção aos animais não humanos. 

Como os orixás, enquanto divindades, não são estáticos, eles se modificam 

de acordo com o progresso cultural e tecnológico, além da trajetória espiritual 
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humana. Para Reginaldo Prandi, a religião muda, adapta-se, encontra novas 

fórmulas e adota novas linguagens, aí os orixás ganham novos territórios35. 

(PRANDI, 2005, p. 52) Assim, as mudanças na percepção e interpretação e suas 

manifestações e a compreensão expandida de seus atributos e funções levam à 

readaptação dos mitos e adaptação a novas necessidades, mentais, psicológicos e 

sociais na comunidade a qual pertencem. Ademir Barbosa Júnior denomina estas 

transformações de “metamorfose das divindades” que, segundo o autor, 

acompanham de maneira simbiótica o desenvolvimento do seu povo, surgimento e 

novos valores e hábitos comportamentais, morais e sociais. (BARBOSA JÚNIOR, 

2016, p. 132). 

A questão da identidade de um povo, segundo Fernanda Medeiros e Giovana 

Hess não é imutável, pois seria possível que, por uma questão de evolução, um 

dado comportamento em um período histórico não mais seja realizado noutro 

período histórico, por não mais refletir os anseios de determinada sociedade. 

(MEDEIROS; HESS, 2017, p. 50). Para as autoras, as tradições somente são 

mantidas caso possam ser justificadas e comunicar-se com as transformações e as 

novas práticas sociais alicerçadas em um Estado socioambiental que protege os 

animais não humano de todo e qualquer ato de crueldade, haja vista necessária 

proteção da vida. (MEDEIROS; HESS, 2017, p. 50). 

Medeiros e Hess entendem que a sociedade em que se vive é marcada pela 

redescoberta e, em alguns casos, pela dissolução da tradição (MEDEIROS; HESS, 

2017, p. 45). “É o que se denomina de destradicionalização” (MEDEIROS; HESS, 

2017, p. 49). Dessa forma, a tradição muda seus status, por conta da necessidade 

de se defender das frequentes contestação e não pode servir como argumento para 

embasar a violência para com os animais não humanos. Segundo as autoras, no 

contexto atual, a tradição perde espaço para a modernidade, na medida em que a 

informação, a racionalização e o conhecimento especializado são acessíveis a todos 

e podem ser transformadores destas realidades cotidianas. (MEDEIROS; HESS, 

                                                           
35 Reginaldo Prandi enfatiza que, desde os tempos remotos, a religião se apresentava como 
imutável, intemporal e terrena. No catolicismo isso se evidencia na emblemática reza do Glória ao 
Pai: “ Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim, como era no princípio, agora e sempre, por 
todos os séculos dos séculos!”. No entanto, as religiões mudam e muito, aliás, sempre mudaram. 
Mudanças nas concepções, nos valores, nas práticas rituais, reelaborações, muitas vezes 
necessárias para a sobrevivência da religião. (PRANDI, 2005, p. 13-14). 
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2017, p. 46-49). Por consequência, outro paradigma começaria a cobrar processos 

de mudanças e transformações, o que implicaria no tratamento diferente com o 

diferente, ou desigual com os desiguais, buscando promover a justiça, a equidade e 

a inclusão. “Trata-se de um conceito inclusive a ser explorado e vivido”. 

(MEDEIROS; HESS, 2017, p. 47). 

Entretanto, faz mister destacar que qualquer transformação nos rituais deve 

emergir do seio da comunidade do terreiro. Não pode ser imposto. 

Destarte, não se espera haver a resolução de problemas da sociedade 

apenas com a tipificação legal. Servirá, porém, no fortalecimento de determinadas 

expectativas, além de convencer as pessoas da consistência do comportamento e 

norma valorados positivamente, confrontando-as e tranquilizando-as de que os 

respectivos sentimentos e interesses estão incorporados ao Direito e por ele 

garantidos (NEVES, 2007, p. 54). 

A concretização de dispositivos constitucionais depende da prática política e 

do contexto social, que dependem da vivência dos institutos constitucionais básicos, 

consoante discorre Marcelo Neves, “não se constrói nem se amplia a cidadania (art. 

1°, inciso II) nos termos do princípio constitucional da igualdade (art. 5°, caput), 

antes se desenvolvem relações concretas de “subcidadania” e “sobrecidadania” em 

face do texto constitucional” (NEVES, 2007, p. 184). 

Com efeito, a transformação do Direito, por si só, jamais seria bastante para 

produzir uma transformação geral. Poderia, no máximo, desencadear algumas 

iniciativas, mas quaisquer pretensões mais amplas teriam que abranger outros 

aspectos da organização social, seja na sua produção, seja na sua reprodução. 

Pretender o contrário seria produzir um Direito sem nexo com a sociedade, fadado a 

ser recusado por ela, não a transformá-la. (SILVA, 2001, p. 121). 

Boaventura de Sousa Santos, por sua vez, assevera que, enquanto forem 

concebidos como direitos humanos universais, tais direitos operarão como 

“localismo globalizado”, que consiste numa forma de globalização de cima pra baixo. 

Nesse caso, sua abrangência global sobrepujará a legitimidade local. (SANTOS, 

1997, p. 18-19). 
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Compreende-se que existem direitos que não pertencem, que não são 

concebidos como legítimos por determinadas culturas, entretanto, a partir da ideia 

de que não existem culturas estanques, é recomendável o diálogo intercultural, um 

processo aberto de argumentação entre as culturas, com ética e respeito à 

diferença. Outrossim, novos direitos e novos paradigmas éticos podem ser 

incorporados no seio de uma cultura, promovendo assim uma ressemantização no 

ritual. 

Impende atentar para o fato de que não se defende a postura autoritária de 

usar a elaboração de lei, sobretudo norma penal sancionadora, para efetivar a 

proteção animal no seio das religiões, notadamente, o candomblé. Essa seria uma 

forma de violência simbólica do Estado, a partir de valores ocidentais sem exercício 

de respeito e alteridade. Uma postura assim caracterizaria, inclusive, intolerância 

religiosa, usando como argumento a proteção animal para legitimar prática 

discriminatória. O objetivo da ampliação do círculo moral restaria prejudicado, pois 

não se colima a diminuição de direitos, mas a ampliação. 

Boaventura de Sousa Santos chama a atenção que falar de cultura e de 

religião é falar de diferenças, de fronteiras, de particularismo. Assim, questiona a 

possibilidade de falar em política de direitos humanos simultaneamente cultural e 

global e sugere justificar uma política progressista de direitos humanos com âmbito 

global e legitimidade local. (SANTOS, 1997, p. 13). 

O desafio, consoante Jacques d’Adesky, é o de instaurar um consenso 

democrático que seja respeitoso em relação a essa diversidade sem tornar-se um 

simples encontro de interesses divergentes, abarcando a ideia de multiculturalismo 

como atribuição de igualdade de valor entre as culturas, exigindo, inclusive, políticas 

públicas de favorecimento às culturas menosprezadas. (D’ADESKY, 2009, p. 203-

204). Uma política democrática que pregue ideais de liberdade e igualdade tem a 

exigência de criar um ambiente jurídico que respeite todos os grupos e comunidades 

em sua diversidade cultural, proporcionando-lhes não só o sentimento, mas meios 

materiais de pertencer a uma comunidade nacional mais vasta. (D’ADESKY, 2009, 

p. 223). 
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Desse modo, como explicita Maurício Araújo, o contexto em que estão 

inseridas as religiões de matriz africanas exige uma articulação entre direito à 

igualdade e o direito à diferença. Essa relação requer um novo olhar sobre as 

possibilidades de garantia do direito à liberdade religiosa no Brasil, longe do cânone 

abstrato e formalista do discurso jurídico moderno, o reconhecimento dessas 

comunidades religiosas deve considerar as condições sociais de negação e 

discriminação da alteridade negra. Esses fatores possibilitam construir um olhar 

sobre o direito que permita a afirmação dos anseios de igualdade acompanhado do 

reconhecimento das diferenças e uma afirmação da diferença que não produza e 

consolide a desigualdade. (ARAÚJO, 2007, p. 86). 

Defende-se, então, o multiculturalismo, isto é, uma forma de globalização de 

baixo para cima, ou contra-hegemônica. Para tanto, conforme assevera Boaventura 

de Sousa Santos (1997), deve haver não só uma troca entre saberes, mas entre 

universos de sentido (topoi) diferentes, ou seja, lugares comuns retóricos que 

funcionam como premissas de argumentação que, por não se discutirem, dada a 

sua evidência, tornaram possíveis a produção e troca de argumentos. 

Desse modo, a hermenêutica diatópica parte da premissa de que os topoi de 

cada cultura, por mais forte que sejam, são tão incompletos como a cultura a que 

pertencem. Essa incompletude não visível no interior dessa cultura, assim, a 

hermenêutica terá o objetivo de ampliar o máximo da consciência da incompletude 

mútua através de um diálogo que se desenrola. (SANTOS, 1997). 

A Constituição de 1988 abriu um diálogo democrático com as comunidades 

tradicionais, por meio da configuração do pluralismo jurídico e democrático, com o 

reconhecimento dos direitos dessas minorias expressarem a sua própria cultura. 

Assim, efetivou-se um modelo baseado no Estado Plural e Multiétnico, a partir da 

estruturação da política nacional de povos e comunidades tradicionais36, uma 

diversidade de grupos étnicos sai de nítida invisibilidade institucional (ROCHA, 2015, 

p. 15). 

                                                           
36 Segundo o Decreto 6.040/2007, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades, conceitua-se povos e comunidades tradicionais como “grupos 
culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 
organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 
práticas gerados e transmitidos pela tradição”. 
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O desafio do surgimento desse sistema legal, plural e multiétnico é fazer com 

que os operadores lidem com as temáticas dos variados grupos étnicos, povos e 

comunidades tradicionais, entre eles os que professam religiões de matriz africana. 

Para Jayme Weingartner Neto: 

 

O Estado democrático de direito, mesmo que estressado pela 
radicalização religiosa, tem ferramentas para enfrentar o desafio do 
fundamentalismo. Afirmo que as forças religiosas e sociais, no 
quadro de interculturalismo e levando em conta uma epistemologia 
da complexidade, apresentam novas exigências ao Estado – que, 
ainda assim, tem instrumentos para garantir a maximização da 
liberdade religiosa, e no limite, proteger os próprios fundamentos. 
(WEINGARTNER NETO, 2007, p. 24). 

 

É que para garantir o pluralismo religioso e o respeito às minorias, o Estado 

deve combater toda forma de intolerância e, segundo Jonatas Machado (2013, p. 

134), o princípio da neutralidade surge, acima de tudo, como um instrumento de 

gestão da diversidade, pois sem ele não há como se proteger constitucionalmente a 

liberdade religiosa. 

Ainda que uma atitude de absoluta neutralidade ética do Estado 

Constitucional seja impossível, sendo patente que existem confissões majoritárias, 

isto é, grupos religiosos mais articulados politicamente, deve-se proteger os 

interesses dos grupos religiosos minoritários (MACHADO, 2013, p. 16), tendo em 

vista o princípio fundamental de alargar para as minorias o tratamento jurídico 

dispensado à confissão religiosa dominante. 

Não se pode justificar por meio do princípio da laicidade ou da neutralidade do 

Estado o não envolvimento em questões religiosas, ideológicas e morais, quando 

isso implica em reforço a uma ilicitude. Sobre isso, Jonatas Machado assinala que: 

 

O Estado Constitucional não pode ser absolutamente neutro em 
matéria religiosa, na medida em que ele mesmo depende de axiomas 
e pressuposições que só alguns visões religiosas do mundo 
consegue garantir.[...] O Estado Constitucional deve edificar uma 
comunidade constitucional inclusiva, baseada na afirmação de igual 
dignidade, liberdade e responsabilidade de todos os indivíduos, 
independentemente das suas convicções ideológicas e religiosas, tal 
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como decorre dos valores e princípios fundamentais da matriz 
judaico-cristã. (MACHADO, 2013, p. 18). 

 

Se os órgãos públicos são conduzidos por agentes públicos e se estes, de 

forma ostensiva ou sub-reptícia, buscam favorecer ou prejudicar determinadas 

pessoas em virtude de opção religiosa, tem-se configurada a hipótese de assédio 

religioso institucional cujo protagonista é o próprio Estado, ao qual caberia, de 

ordinário, efetivar a neutralidade preconizada no art. 19, I/CF. (SILVA NETO, 2012, 

p. 146). 

Torna-se, assim, cristalino que o Estado não pode ser agente legitimador do 

assédio, não pode, por meio de uma legislação que se diz neutra - embora 

carregada de discursos estigmatizantes -, ser avalista do assédio religioso e 

racial/étnico, uma vez que, por meio de um único ato, podem ser reforçadas ideias 

preconceituosas de índole racista capazes de produzir consequências contínuas e 

intermitentes para os adeptos da religião afetada. 

Os grupos tradicionais desenvolveram formas de apropriação comunal dos 

espaços e recursos naturais, de modo que desenvolveram uma forma específica de 

manejo da fauna e da flora, protegendo, conservando e até potencializando a 

diversidade ecológica. Não obstante, tem sido comum ignorar essa realidade e os 

adeptos do candomblé são apresentados na sua relação ecoética de forma 

dicotômica, ora como adoradores da natureza, ora como poluidores e sacrificadores 

de animais. 

Impõe-se avançar sobre a ideia dessa dicotomia que, ao rejeitar o hibridismo 

e a dualidade, “não percebe que utilizar a natureza e seus recursos não implica, 

obrigatoriamente, numa postura antropocêntrica que não reconhece a presença do 

divino nestes mesmos elementos, mas pode, pelo contrário, sinalizar uma integração 

profunda com esta e com os seus processos de destruição e renovação. (BOAES; 

OLIVEIRA, 2011, p. 115). 

Nesse sentido, Diegues afirma: 

 

A natureza não é mais um objeto, mas um mundo de complexidade 
em que os seres vivos são frequentemente personificados e 
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endeusados mediante mitos locais. Alguns desses mitos são 
baseados na experiência de gerações e suas representações das 
relações ecológicas podem estar mais perto da realidade que o 
conhecimento científico. O termo conservação pode não fazer parte 
de seu vocabulário, mas é parte do seu modo de vida e de suas 
preocupações das relações do homem com a natureza. (DIEGUES, 
2001, p. 22). 

 

Os recentes modelos ambientalistas chamam a atenção para a 

marginalização das denominadas minorias (indígenas, mulheres e negros) a partir 

da homogeneização das culturas e perda das identidades culturais. Este novo 

naturalismo propõe uma sociedade na qual o homem pode se relacionar com a 

natureza, compreendida como uma realidade aberta, que ele pode ajudar e proteger. 

Nessa perspectiva, como observa Diegues, a sociedade pode descobrir que a 

natureza não é uma realidade plácida, uniforme, em perfeito equilíbrio, em verdade, 

ela é diversidade, criação constante de diversidades, existência complementar de 

cada folha e de cada espécie. Esse novo naturalismo ativo incita a dar a palavra a 

cada cultura, a cada região e a cada coletividade, a cada um que a produziu. 

(DIEGUES, 2001, p. 31). 

O Poder Público não pode adotar um preservacionismo ortodoxo olvidando a 

integração entre o homem e o meio ambiente, já que a Constituição Federal traz um 

arcabouço jurídico que remite a regulação da disciplina, garantindo a liberdade de 

culto e ao mesmo tempo a proteção ambiental. 

As práticas religiosas avançam com a sociedade e estar atento a valores que 

outrora não eram percebidos e adequar essas práticas às novas perspectivas não 

pode ser encarado como intolerância, mas como transformação social e ideológica. 

Sem isso, não se chegará ao verdadeiro conceito de humanidade. 

O desafio com o surgimento de um sistema legal, plural e multiétnico é fazer 

com os operadores lidem com as temáticas dos povos e comunidades tradicionais, 

grupos étnicos, tais como os de terreiros, isto é, aqueles que professam religiões e 

matriz africana. Saber lidar com as relações  e trocas específicas, isto é, lutas de 

concorrência para afirmações dos direitos dos grupos étnicos. Denota-se a 

necessidade de superação do racismo heterofóbico que nega o cultivo das 
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diferenças, para valorizar o legado cultural e histórico do negro no processo de 

reidentificação em termos étnico-culturais. (D’ADESKY, 2009, p. 141). 

Sobre isso, obtempera Jayme Weingartner Neto: 

 

O Estado democrático de direito, mesmo que estressado pela 
radicalização religiosa, tem ferramentas para enfrentar o desafio do 
fundamentalismo. Afirmo que as forças religiosas e sociais, no 
quadro de interculturalismo e levando em conta uma epistemologia 
da complexidade, apresentam novas exigências ao Estado – que, 
ainda assim, tem instrumentos para garantir a maximização da 
liberdade religiosa, e no limite, proteger os próprios fundamentos. 
(WEINGARTNER NETO, 2007, p. 24). 

 

Não há como se sustentar com proteção constitucional a discriminação contra 

outras religiões. Não obstante na perspectiva de Jonatas Machado, a atitude de 

absoluta neutralidade ética do Estado Constitucional seja impossível e seja patente 

que de fato existem confissões majoritárias (grupo religioso mais articulado 

politicamente), deve-se estender as conquistas destes grupos aos grupos 

minoritários (MACHADO, 2013, p. 16). Assim, impende que se aplique o princípio 

fundamental de alargar para as minorias o tratamento jurídico dispensado à 

confissão religiosa mais favorecida. Assim, acena-se, então, com a intervenção 

regulatória estatal (Estado juiz e administrador, também vinculados pelos direitos 

fundamentais), concretizando nestas tarefas, atender aos princípios e não ao 

desigual peso político das diferentes confissões religiosas, daí que o patamar de 

tutela mais favorável obtido, não se opondo obstáculo intransponível, é de estender-

se automaticamente às minorias. (WEINGARTNER NETO, 2007, p. 292). 

Na tutela do pluralismo religioso e do respeito às minorias, o Estado deve 

combater toda forma de racismo, sobretudo, o institucional. Utilizando o 

entendimento de Jonatas Machado, “o princípio da neutralidade surge, acima de 

tudo, como artifício da gestão da diversidade” (MACHADO, 2013, p. 134). 
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CONCLUSÃO 

 

Notabiliza-se, no contexto ético e jurídico, uma transformação no olhar sobre 

os animais ou, ao menos, sobre uma certa categoria de animais, sobre a crescente 

rede de proteção jurídica e o debate em torno da atribuição de um novo status moral 

e jurídico. Não obstante não haja consenso sobre o reconhecimento da sua 

condição de sujeitos de direitos, é inexorável que os animais, ao serem explorados 

pelos homens para satisfazer os interesses humanos, são pacientes morais 

susceptíveis, isto é, ameaçados e quase sempre já vulnerados (afetados) e que 

precisam de ações urgentes de proteção. 

Não se pode olvidar que as representações sociais como dinâmicas, estão 

em constante mutação, a fim de indicar novos direcionamentos e realizar novos 

valores do sistema constitucional. Com a constitucionalização do direito animal, 

erigiu-se os animais não humanos à condição de beneficiários do sistema 

constitucional, expressando o dever do Estado enquanto Poder Público e sociedade 

civil de buscar a implementação de políticas que levem à concretização do 

mandamento de vedação a toda e qualquer prática que submeta os animais à 

crueldade. Nesse contexto, numa perspectiva ética, a norma constitucional deve 

refletir a transição para o compromisso com valores antes não percebidos pela 

sociedade. 

A preocupação ambiental já é uma realidade no Brasil, tendo se traduzido na 

incorporação da matéria no texto constitucional. Consagrou-se o dever de 

consideração e proteção ao animal, vedando sacrifício por meio cruel. Assim, houve 

o reconhecimento do valor inerente dos animais não humanos, superando a lógica 

antropocentrista e economicocentrista que concebiam os animais pela visão 

utilitarista, para servir aos interesses dos homens. 

Logo, mesmo sem adentrar no embate de representação social do animal, 

independente da perspectiva que se adote, a proteção ao animal não humano pode 

se efetivar por meio da tutela penal da proteção do bem jurídico, por meio do rigor 

na fiscalização nas normas protetivas, bem como por meio de busca da efetividade 

da norma constitucional, que veda a crueldade, e das normas penais, que vedam 
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condutas atentatórias contra os animais. Isso se evidencia nos precedentes do STF, 

em que se notabiliza que na ponderação entre valores em conflito envolvendo a 

proteção animal e a prática de manifestações culturais, prevaleceu a proibição das 

práticas, privilegiando a vedação contra a crueldade dos animais não humanos. 

Nesse diapasão, a partir da superação da ética do tudo ou nada, do dualismo 

entre ser pessoa ou ser coisa, compreende-se que, a partir da ideia de 

empatia/alteridade, considerando as diferenças existentes entre os animais, 

independente do status jurídico que se atribua, deve prevalecer a ideia de proteção, 

eis que esta não exige uma igualdade entre sujeitos. 

Ao lado dessa questão que reside o reconhecimento do valor inerente a todos 

os sujeitos de uma experiência de vida, ocorre o debate sobre o reconhecimento da 

identidade religiosa afro-brasileira e a exclusão que vem enfrentando. 

O tráfico de pessoas nos séculos XVI a XVIII trouxe um contingente de negros 

originários do continente africano que se estabeleceram no Brasil e influenciaram 

não só a cultura, mas o modo de vida e crença. Nesse diapasão, na simbiose com 

aqueles que já estavam no país, sejam europeus, sejam os índios, erigiu-se o 

candomblé, uma religião afro-brasileira que não apresenta completa identidade com 

as práticas celebradas na África e que se adequou à realidade do país. Trata-se de 

uma religião que, até mesmo pela necessidade de sobreviver, foi obrigada no curso 

da história a se transformar. 

O candomblé, além do caráter sagrado que encerra uma religião, uma 

expressão da fé, ainda se manifesta com relevante valor simbólico que consiste no 

fato de ser elemento de identidade étnica de um grupo formador da civilização 

brasileira, qual seja, o povo negro. Isso outorga à religião de matriz africana a 

proteção tanto no âmbito da proteção à liberdade religiosa, como no âmbito da 

proteção de salvaguardar a identidade étnica. 

A flexibilidade e a sutileza do “racismo à brasileira” constituem sua maior 

força, porque gera dificuldade de admitir e visualizar as formas de discriminação. 

Com base no mito da democracia racial se justifica a exclusão de muitas práticas 

que notoriamente são racistas desta classificação e se deixam impunes condutas 

segregadoras com cunho racial. O não reconhecimento do Brasil como um país com 
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sérios problemas raciais traz graves reflexos, mormente no âmbito jurídico, haja vista 

o fato de que estes têm o poder de impor significações como legítimas, o que 

importa num grande poder de violência simbólica. 

Nesse contexto, a forma como se estabelecem as relações raciais no Brasil 

afetam ao candomblé. Historicamente há um contexto depreciação do candomblé. A 

despeito do mito da democracia racial que nega a existência de conflitos raciais no 

Brasil, que busca esconder as práticas sociais de uma realidade intolerante e 

excludente em relação ao negro e a seus elementos de identidade, a retórica 

utilizada para tentar justificar a proibição da sacralização de animais no candomblé 

dá visibilidade ao racismo institucional que legitima o discurso discriminatório sobre 

a religião. No bojo dessa construção discursiva, atrela-se à questão ambiental, por 

meio da equivocada correlação entre o candomblé e a degradação do meio 

ambiente, numa estratégia que busca negar a legitimidade dos rituais das religiões 

afro-brasileiras. 

Em verdade, a relação do candomblé com a natureza é de verdadeira 

simbiose. E esta relação só pode ser compreendida dentro de uma lógica mais 

ampla de produção social e cultural, distinta da que tem como premissa a sociedade 

capitalista e cristã. Há um sistema de representações, símbolos e mitos construídos 

na relação do adepto com as entidades, é com base nisso que agem sobre o meio. 

A sacralização de animais, nesse sentido, é elemento central do culto, quando se 

concretiza o exercício da troca de energia entre o adepto e o orixá.  Esses aspectos 

da religiosidade não podem ser desconsideradas nas políticas de conservação, sob 

pena de descaracterização sociocultural, destituição de bens simbólicos dos 

adeptos. 

Nesse contexto, na situação concreta de conflito de valores constitucionais 

decorrentes da avaliação da constitucionalidade de norma proibitiva da sacralização 

de animais no candomblé, evidencia-se que, de um lado, estará a proteção animal e, 

do outro, o direito de liberdade de culto e o direito de identidade étnica. Utilizando a 

técnica de ponderação e interesses, por meio da aplicação do princípio da 

proporcionalidade, se conclui que deve prevalecer a liberdade no exercício do culto 

religioso. Tanto ao analisar a adequação quanto à necessidade, assim como 

sopesando os meios e fins colimados com a medida restritiva, observa-se que não 
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há como se justificar a restrição a este direito fundamental. Por meio da ponderação 

pretende-se a preservação da Constituição, na maior medida possível e isso impõe 

o privilégio à liberdade de culto. 

A liberdade de culto é uma expressão da liberdade religiosa, devendo ser 

contextualizada num Estado que se apresenta como laico e cujo papel que emerge 

da interpretação do texto constitucional articula uma comunidade política que se 

pretende inclusiva. Assim, malgrado seja assente que não existe direito absoluto e 

que mesmo a liberdade de culto sofre restrições, esta não pode invadir o núcleo 

essencial do direito e tampouco pode subsistir se estiver contrariando o quadro 

valorativo imposto pela Constituição Federal. Impende atentar para o 

reconhecimento público e até institucional do papel que a religião desempenha na 

vida dos indivíduos e das comunidades. A sacralização de animais nas religiões de 

matriz africana assume relevância estrutural no ritual de culto nessas confissões 

religiosas. Desse modo, sua supressão implicaria na erosão do núcleo essencial da 

religião professada. 

Ainda robustece privilégio ao exercício religioso das religiões afro-brasileiras a 

imposição constante na Constituição Federal ao Estado quanto à obrigação de 

proteção (reforço de tutela) às manifestações da cultura afro-brasileira, o que inclui a 

religião. Face aos traços portadores de referência à identidade e à memória de um 

dos grupos formadores da sociedade brasileira, tem-se mais um argumento a favor 

da liberdade religiosa, qual seja a proteção ao meio ambiente cultural. 

Aliado a isso, sob a perspectiva de ocorrência, em caso de proibição ao 

sacrifício de animais nas religiões de matriz africana, de racismo institucional, mais 

condenável ainda se verifica a proibição. Isso se comprovaria ao se observar que as 

religiões de matriz africanas não são as únicas que preparam e ofertam alimentos 

segundo preceitos religiosos e que não realizam insensibilização prévia. 

Logo, no caso da sacralização de animais no candomblé, atentando-se para a 

importância da troca de energia entre o homem e o orixá, pela solenidade e respeito 

que envolvem a consagração do animal, da caracterização do ato, cuja seriedade e 

caráter religioso denota total dissociação da ideia de entretenimento, a tentativa de 
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proibição do ato implicaria na decretação do extermínio da religião, uma espécie de 

etnocídio. 

Pela própria natureza do ato já se explicita sua distinção em relação aos 

precedentes do STF em caso envolvendo a crueldade animal. No caso posto à 

apreciação evidencia-se o distinguishing, eis que quando da verificação do caso a 

ser decidido e o paradigma, nota-se a ausência de identidade entre os fatos 

fundamentais discutidos e os que consubstanciam a tese jurídica do paradigma. 

Enquanto nos precedentes envolvendo conflito entre proteção animal e 

manifestação cultural, preponderando o primeiro sempre que evidenciado o 

entretenimento na prática cultural, o que caracteriza a crueldade, no caso da 

sacralização de animais na prática religiosa, resta afastada a característica do 

entretenimento e, por consequência, da crueldade. Isso porque a identificação da 

sacralização com a ideia de crueldade consiste numa retórica de racismo que 

deprecia os elementos de identidade negra, que relaciona os atributos negros a ideia 

de atraso, demonização, que desconhece o caráter sagrado dos ritos da religião 

afro-brasileira e o banaliza, numa lógica de estigmatização. 

O Estado não pode atuar como efetivador de ato discriminatório de 

consequências contínuas ou intermitentes. Diante do tecido social brasileiro, em que 

se explicita conceitos negativos e discriminatórios em relação às religiões advindas 

dos povos negros civilizatórios, uma legislação restritiva terá efeito simbólico ainda 

mais devastador sobre o grupo religioso e étnico. 

A liberdade religiosa ainda é carente de ser empreendida na realidade 

brasileira. Malgrado legalmente seja preconizada a neutralidade do Estado no 

âmbito religioso, este fato não é verdadeiro. Em obediência ao mandamento 

constitucional, deveria o Estado assumir o compromisso em respeitar 

incondicionalmente as opções religiosas e suas manifestações, em observância aos 

princípios fundamentais da República. Portanto, o Estado não pode ser agente de 

legitimação de intolerância contra segmentos religiosos de matriz africana. 

O Estado Brasileiro convive com a ambiguidade de cotejar a proteção das 

minorias e do ser humano, para integrá-los, na sociedade, banir a discriminação e 

consolidar o ideal de igualdade. É inegável que, durante longos anos, atuou 
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expressamente como institucionalizador da discriminação racial, por meio de 

instrumentos legislativos, inclusive, textos constitucionais, ainda no contexto 

hodierno, seja por meio da representação política, seja por meio do Judiciário, ainda 

expressa o olhar de subalternidade em relação ao negro e seu atributos de 

identidade, inclusive, religiosidade. 

Entretanto, o entendimento pela constitucionalidade da sacralização e a 

ênfase na não proibição, privilegiando a liberdade do exercício e da manifestação da 

fé, não implica a desconsideração da validade e da importância da pauta de 

proteção aos animais. Ao contrário, é no seio do candomblé que se notabiliza uma 

efetiva e notória preocupação e simbiose com o meio ambiente. Um não existe sem 

o outro.  

Considerando o caráter dinâmico das religiões, sobretudo do candomblé, que 

decorrer dos anos, tanto em decorrência de sua relação com outras religiões, como 

em decorrência do desenvolvimento das instituições e práxis, efetivou 

transformações nos rituais, não obstante a essência de culto aos orixás permaneça 

em evidência, os rituais se modificaram para se adequarem às novas realidades e 

nuances sociais. Assim, se os rituais não podem ser compreendidos como dogmas 

imutáveis e não existem direitos absolutos, não há óbice para a efetivação da 

proteção ao animal não humano ao fomentar nos seios das comunidades de 

terreiros alternativas ao sacrifício ritualístico, por meio do diálogo intercultural. E isso 

não se consubstancia como uma ideologia de intolerância religiosa, dado o 

atendimento à regra da alteridade, da cooperação entre as culturas, da 

argumentação e da autonomia. 

Importa frisar, contudo, que essa preocupação e ressignificação da liturgia 

para adequar às exigências morais norteadoras de proteção ao animal não humano 

deverão emergir do seio das comunidades de terreiros, não por meio de normas 

impositivas estatais calcadas num discurso dominante baseado na ética cristã. A 

preocupação ambiental precisa integrar a promoção de um desenvolvimento 

sustentável e a inclusão racial e social. Isto simboliza a ênfase na questão da 

biodiversidade, proteção da fauna e da flora, agregada à proteção de grupos sociais 

específicos, cuja vida se associa a paisagens naturais. 



149 

 

 

 

A interpretação das normas constitucionais deve promover a maior 

inclusividade possível, respeitando efetivamente o pluralismo inserido no rol dos 

princípios fundamentais do Estado Brasileiro. O desafio do multiculturalismo é a 

partir do reconhecimento das diferenças, articulá-las, para não produzir ou 

consolidar ainda mais desigualdades. O Estado Laico, especialmente, tal como 

formatado pelo constituinte de 1988, não deve ser um Estado insensível ou mesmo 

refratário ao fenômeno religioso, sendo premente a tutela da alteridade negra. 
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