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1 RESUMO 
 
Esse artigo busca apontar e relatar como ocorre a intolerância religiosa no ambiente             

organizacional, e como as pessoas que lidaram e lidam com esse problema, muitas             

vezes é tratado com normalidade, reagem a essas discriminações no seu âmbito de             

trabalho. Quais as estratégias que os gestores adotam para reduzir e/ou eliminar a             

intolerância religiosa nos ambientes corporativos? Buscaremos evidenciar essa tese         

em uma pesquisa bibliográfica e quantitativa, para evidenciar as ações de prevenção            

ou inibição das práticas de intolerância. Neste trabalho, se conceituar a intolerância            

religiosa e apresentar relatos de pessoas que presenciaram e vivenciaram essas           

situações no trabalho por causa de suas religiões, para assim, trazer o conhecimento e              

reflexão, principalmente das organizações a respeito do tema. Dessa forma, através           

dos resultados obtidos será possível trazer novos conhecimentos sobre um tema           

comum, porém pouco discutido e tratado de forma negligente, para que possamos            

contribuir com a construção de um futuro com mais respeito e tolerância. 

Palavras-chave: Intolerância Religiosa. Organizações. Ambiente de Trabalho.       

Discriminação.  

 
2 INTRODUÇÃO 
 

É inegável que a intolerância religiosa, marca a nossa história por disputas,            

que transitam desde as questões econômicas, políticas e territoriais desde os           

primórdios dos tempos. Hoje, com a evolução da sociedade e da tecnologia, com             

tantas diferenças e informações, subentende-se que questões como a própria          

intolerância religiosa, que antes foram motivos de guerras, pudessem ficar no           

passado, principalmente no meio corporativo. 

A intolerância religiosa, pode ser compreendida para Silva (2009, p. 18),           

como: “manifestações ostensivas de menosprezo, com ofensas e não raro, atos de            

violência física, incluindo depredação de templos e agressões a adeptos de crenças            

diferentes daquelas dos agressores.” 

Com isso, podemos perceber, o assunto é muito mais abrangente trata-se da            

liberdade que o indivíduo tem como pessoa inclusa em uma sociedade que muitas             

vezes não respeita suas crenças. Muitas vezes por questões econômicas e sociais,            

esse indivíduo acaba se submetendo a discriminação no trabalho e não pode tomar             

alguma atitude, mesmo que previsto em lei.  



De acordo com o art. 5°, inciso IV, da Constituição Federal (Brasil, 1988), “é              

inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício             

dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a                 

suas liturgias”. 

Diante do exposto tem-se como problema de pesquisa, abordar quais as           

estratégias que os gestores adotam para amenizar e/ou reduzir a intolerância           

religiosa nos ambientes corporativos? 

O estudo se justifica por sua relevância levando-se em conta os objetivos do             

desenvolvimento sustentável - ODs - e a busca das práticas da inclusão nos             

ambientes corporativos. 

  
3 OBJETIVO 
 

O artigo tem por objetivo relatar as práticas adotadas pelos gestores para            

amenizar e/ou reduzir a intolerância religiosa nos ambientes organizacionais. 

Os objetivos específicos desta pesquisa são: conceituar intolerância religiosa;         

listar as estratégias adotadas para inibir e ou amenizar a intolerância religiosa.  

4 METODOLOGIA 
 

Para dar suporte teórico ao trabalho, serão realizadas pesquisas buscando          

como subsídios leitura de trabalhos acadêmicos. Desenvolvendo a pesquisa         

bibliográfica, pois conforme esclarece Gil (2002, p. 44) “A pesquisa bibliográfica é            

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros           

e artigos científicos”. Dessa forma, podemos obter dados específicos de outras           

pesquisas concretas, visando o tema tratado. 

Visando mensurar a experiência humana a respeito do assunto tratado, serão           

realizadas pesquisas quantitativas, pois conforme esclarece Fonseca (2002, p. 20): "A           

pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo,         

considera que a realidade só pode se compreendida com base na análise de dados              

brutos, recolhidos como auxílio de instrumentos padronizados e neutros". 

 
5 DESENVOLVIMENTO 
 

A intolerância religiosa é um assunto que, embora, pouco discutido, faz parte do             

cotidiano das empresas e isso reflete de forma significativa, principalmente quando as            

crenças se diferem. Isso é um fator tão preocupante e de relevância para as questões               



sociais e legais que é determinado no art. 5°, inciso VIII, da Constituição Federal              

(BRASIL, 1988): “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou             

de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação             

legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.” 

O ambiente corporativo por ser social, favorece e/ou muitas vezes promove a            

intolerância religiosa, porque as crenças se diferem e isso passa a ser um problema na               

visão de muitos gestores por conta de suas perspectivas pessoais e culturais, onde a              

diversidade passa a ser apenas um valor descrito e não praticado. 

As estratégias adotadas pelos gestores, podem ser inúmeras, dentre elas de           

acordo com Robbins (2009, p.2) podemos mencionar que: “Comportamento         

organizacional refere-se ao estudo sistemático das ações e das atitudes que as            

pessoas apresentam dentro das organizações.”  

O estudo se justifica, levando-se em conta as intercorrências que a intolerância            

religiosa pode gerar  no ambiente de trabalho.  
 
6 RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Este item está em desenvolvimento, será feita uma pesquisa por amostragem           

para obtenção dos resultados referente a intolerância religiosa de todas as matrizes            

entre os universitários do município de Guarulhos. 
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