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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo trazer breves considerações  

sobre as diversas formas de liberdade de expressão no Brasil, direito 

fundamental assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil. 

Dentre outros direitos que irradiam do primeiro, o direito à Liberdade de crença 

e sua trajetória histórica. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história podemos observar que  o controle do conhecimento e da 

educação era restrito, ou seja, apenas a igreja e os nobres possuíam acesso 

aos conteúdos educacionais, gerando assim, um grande monopólio econômico, 

político, cultural e religioso. No entanto, ocorreram mudanças através de 

revoluções sociais e intelectuais, alterando o curso da história.  

 

 Abordaremos também a evolução histórica do Estado laico brasileiro e sua 

aplicabilidade em relação aos Direitos Fundamentais descritos na Constituição 

Federal vigente.  Visando a solução dos conflitos de maneira justa e igualitária, 

para que isso aconteça é preciso o conhecimento da exposição cronológica de 

fatos e a devida aplicação do Direito ao caso concreto. 

 

OBJETIVOS 

O artigo tem por objetivo conduzir o leitor à reflexão sobre a liberdade religiosa 

e seus limites face o Estado Democrático de Direito. 

 

METODOLOGIA 
 
A metodologia utilizada será a qualitativa descritiva, desenvolvida a partir do 
conceito do Estado Laico e os Direitos Fundamentais descritos na Constituição 
Federal vigente demais normas, além de estudo doutrinário que auxilie na 
compreensão do tema.  
 

DESENVOLVIMENTO 

 

O grande avanço quanto aos Direitos Humanos, século XX, foi a elaboração 

por diplomatas de vários países do mundo a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH), foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas 

em Paris, no dia 10 de Dezembro de 1948.  

Este documento tem por objetivo alcançar todas as regiões, povos e nações. 

Garantido que através da proteção universal dos direitos humanos, todos 

tenham livre acesso ao direito. A DUDH foi traduzida por mais de 360 idiomas, 



ela também serviu de base para constituições de novos Estados e democracias 

atuais. 

A Assembleia Geral proclama: 

A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal 

comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o 

objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo 

sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da 

educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, 

pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e 

internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua 

observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios 

Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua 

jurisdição. 

(DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS - Adotada 

e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948) 

 

EVOLUÇÕES HISTÓRICAS DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO NAS 

CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 

 

 A Constituição Imperial de 1824 assegurou pela primeira vez na história do 

Brasil o direito a liberdade de expressão, porém, com restrições e moderação. 

Vejamos: 

 

Art. IV 

Todos podem comunicar os seus pensamentos, por palavras, escritos, 

e publicá-los pela Imprensa, sem dependência de censura; com tanto 

que hajam de responder pelos abusos, que cometerem no exercício 

deste Direito, nos casos, e pela forma, que a Lei determinar. 

Art. V 

 

Ninguém pode ser perseguido por motivo de Religião, uma vez que 

respeite a do Estado, e não ofenda a Moral Publica. 

 

(Constituição Politica do Império do Brazil, 25 de Março de 1824 - 

Art.179 – Inc. IV e V). 

 

Em 1891 inaugurou-se a Constituição Republicana Brasileira, onde  institui o 

fim do regime monárquico e o início do sistema de governo presidencialista, o 

que marcou o período da República velha, ordenada por oligarquias 

latifundiárias e economia controlada pela politica do café com leite (São Paulo 

e Minas Gerais). Em seus decretos, o Estado brasileiro se declara livre de 



intervenções religiosas e garante a todos os brasileiros e residentes do país, 

liberdade e igualdade: 

Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à 

liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

§ 1º - Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei. 

§ 2º - Todos são iguais perante a lei. 

§ 3º - Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer 

pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e 

adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum. 

§ 7º - Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, nem terá 

relações de dependência ou aliança com o Governo da União ou dos 

Estados. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO 

BRASIL ( DE 24 DE FEVEREIRO DE 1891) 

 

O direito a liberdade de expressão estava garantido desde a Constituição 

Imperial de 1824, porém, em 1937 foi instituída uma nova constituição em um 

período conhecido como Estado Novo. Neste contexto foi abolido a liberdade 

de expressão, e todos os meios de comunicação (rádio, cinema, televisão, 

jornais) foram moderados pelo Estado, ou seja, censurados.  O DIP 

(Departamento de Imprensa e Propaganda) foi um órgão criado por Getúlio 

Vargas em 1939, com objetivo de centralizar e coordenar a propaganda 

nacional, com intuito patriótico, o DIP executava a vontade do Estado 

exercendo poder coercitivo contra as diferentes formas de pensamento e 

expressão. 

 
Art. 122 

§ 15° - todo cidadão tem o direito de manifestar o seu pensamento, 

oralmente, ou por escrito, impresso ou por imagens, mediante as 

condições e nos limites prescritos em lei. 

A lei pode prescrever: 

a) com o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança pública, a 

censura prévia da imprensa, do teatro, do cinematógrafo, da 

radiodifusão, facultando à autoridade competente proibir a circulação, 

a difusão ou a representação; 

b) medidas para impedir as manifestações contrárias à moralidade 

pública e aos bons costumes, assim como as especialmente 

destinadas à proteção da infância e da juventude; 

c) providências destinadas à proteção do interesse público, bem-estar 

do povo e segurança do Estado. 



A imprensa reger-se-á por lei especial, de acordo com os seguintes 

princípios: 

a) a imprensa exerce uma função de caráter público; 

b) nenhum jornal pode recusar a inserção de comunicados do 

Governo, nas dimensões taxadas em lei; 

c) é assegurado a todo cidadão o direito de fazer inserir gratuitamente 

nos jornais que o informarem ou injuriarem, resposta, defesa ou 

retificação; 

d) é proibido o anonimato; 

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 10 DE 

NOVEMBRO DE 1937) 

 

LAICIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO 

 

Encontra-se prescrito na vigente Constituição Federal, em seu art.5°, inc. VI, a 

inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, portanto é assegurado 

o livre exercício de cultos religiosos, proteção aos locais de culto e a suas 

liturgias. A constituição Federal em seu art.19,I,  declara que é vedado ao 

poder público instituir cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, impedir o 

funcionamento ou manter relações de dependência ou alianças. Podemos 

concluir em referência a estes dois artigos que o Brasil é um Estado laico, onde 

vigora a liberdade religiosa. 

 
     

CONCLUSÕES PRELIMINARES 

 Abordamos neste artigo o histórico da liberdade de expressão e religião em 

âmbito mundial e nacional, demostrando a importância dos direitos humanos 

para com os cidadãos.  

Traremos a evolução das constituições e seus retrocessos, por conseguinte, 

pretendemos atingir o principal enfoque: a liberdade religiosa, discorrendo 

sobre conflitos habituais sociais e os meios de solução possíveis. 

Pretendemos concluir que a laicização é uma forma democrática para atingir a 

liberdade, pois em um Estado laico é resguardado a todos efetuar suas 

crenças, a qual nos leva ao principio da felicidade, uma vez que há a 

possibilidade constitucional para atingir nossos objetivos, seja ele de crença ou 

de quaisquer outro direito legislado. 
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