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A LAICIDADE NO ENSINO PÚBLICO E O OLHAR DO PROFESSOR
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RESUMO
A laicidade consiste na isenção religiosa por parte do Estado e, de acordo com as orientações
constitucionais nacionais, as instituições oﬁciais não devem oferecer assistência ou
reprovação a qualquer linguagem religiosa. Fundamentado nestas colocações, este trabalho
focou em estudar a laicidade na oferta de ensino público na rede municipal de Jaboatão dos
Guararapes, buscando veriﬁcar se as práticas cotidianas dos professores respeitam este
princípio e se a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira, requerida na
lei 10.639/2003, vem sendo contemplada na vivência escolar. A pesquisa teve natureza
exploratória e abordagem qualitativa. O estudo se encaminhou por meio de entrevista
semiestruturada, abordando as datas comemorativas e o calendário escolar, na intenção de
veriﬁcar se as atividades desenvolvidas nos períodos festivos são tendenciosas, dentro de uma
perspectiva religiosa. De acordo com o levantamento de dados, veriﬁcamos que apesar da
garantia da laicidade por parte do Estado, a esfera pública ainda oferece partidarismo cultural
religioso e que professores enfrentam diﬁculdade no isolamento de suas concepções
individuais diante de suas atividades proﬁssionais, inﬂuenciando , assim, sua prática docente.
Palavras-chave: Laicidade. Ensino Público. Religião. Estado.
Data de submissão: 11/10/2019
Data de aprovação: 21/11/2019
INTRODUÇÃO
A laicidade corresponde a uma sistematização organizacional política e está relacionada
à isenção de orientação religiosa nas atividades e tomadas de decisão do Estado. Partindo
desta perspectiva, é necessário entender o contexto social de um povo e sua pluralidade
cultural, étnica e religiosa, para que seja possível compor uma administração governamental
justa, promovendo a liberdade de expressão de cada cidadão, partindo de suas crenças e
princípios individuais. No Brasil, o direito à laicidade é previsto no Art. 5º, inciso VI, da
constituição de 1988 e deve ser considerado para o absoluto funcionamento de instituições
públicas.
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Dentro do âmbito educacional, é bastante relevante perceber como a temática vem
sendo discutida pela comunidade escolar em geral, desde alunos, professores e gestores, até os
setores públicos responsáveis pelo gerenciamento e manutenção deste segmento, tendo como
exemplo o MEC – Ministério da Educação. Apesar da laicidade se tratar de um direito
assegurado pelo Estado, a população parece não ter total conhecimento acerca desta temática
e, talvez por este motivo, o debate se torna sempre muito polêmico.
Conseguimos enxergar com facilidade a falta de entendimento dos cidadãos quando
passamos por momentos de polarização, como o período eleitoral, por exemplo, em que
vários sujeitos se posicionam, considerando princípios religiosos para a escolha de seus
representantes. Talvez o mais curioso seja o fato de parlamentares e candidatos se utilizarem
de discursos religiosos para propagar campanhas e atuar em pleno exercício dos cargos
públicos, direcionando, inclusive, investimentos e projetos que visam nortear o ensino público
nacional. É importante notar como se dá esse diálogo entre o Estado e a comunidade para
entender o que se oferta de um lado e o que se cobra do outro, sabendo que o ensino público
permeia entre essas duas esferas.
Tendo em vista todas as questões colocadas acima, este trabalho teve foco em um dos
agentes fundamentais na condução do processo educacional: o professor. Procuramos saber
quais as percepções deste proﬁssional quanto à questão da laicidade diante de suas práticas
enquanto docente. A pesquisa aconteceu em instituições públicas de ensino do município de
Jaboatão dos Guararapes e a coleta de dados se deu por meio de uma entrevista
semiestruturada.
Além de veriﬁcar se professores da rede pública de ensino consideram seus princípios
religiosos pessoais em suas práticas proﬁssionais e qual sua percepção diante da laicidade do
Estado, este trabalho objetivou também analisar, através do discurso docente, se há coerência
entre a sua prática enquanto professor e o princípio da laicidade previsto no art. 33 da LDB e
no art. 5º da constituição. Veriﬁcamos se nossas datas comemorativas podem intencionar
práticas de proselitismo em ambientes escolares oﬁciais e investigamos se a concepção
religiosa individual do professor pode conduzir sua prática enquanto docente. Pesquisamos,
ainda, se as religiões de matriz africana são contempladas como componente cultural e
abordadas nos trabalhos referentes à consciência negra, conforme garante a lei 10.639.

REFERENCIAL TEÓRICO
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Ao iniciar a discussão sobre laicidade dentro de ambientes escolares oﬁciais, se faz
necessário ampliar o ponto de vista diante de três fatores: as deﬁnições e conceitos atribuídos
à religião, à construção social e cultural do país, também sendo imprescindível se atentar para
as políticas e regulamentação que regem a educação nacional.
Considerando a diversidade étnica que abraça o Brasil, a relevância da discussão
acerca de pontos que afetam o convívio social se torna cada vez mais necessária e a produção
de material nessa perspectiva é cada vez mais frequente. A liberdade de pensamento e de
expressão já é pauta de coletividades sociais há bastante tempo e se trata de uma temática
polêmica, justamente devido a essa diversidade étnica, que resulta em práticas e costumes
advindos de diferentes povos.
Sendo assim, os materiais buscados para conduzir este trabalho giraram em torno de
artigos de pesquisadores da área, a constituição vigente e leis desenvolvidas para nortear,
especiﬁcamente, o ensino escolar. Nos tópicos a seguir aprofundaremos a contribuição
especíﬁca de cada material.
Religião, cultura e educação
Quando pensamos em cultura como produção do meio social, é possível enxergar a
religião também como um fator cultural. Dentro desta perspectiva, se traçarmos uma linha do
tempo no que diz respeito à composição social brasileira, notaremos que recebemos
inﬂuências de diversos povos. A partir daí, veremos todas essas culturas e condições expostas
dialogando – claro que sem harmonia – e desenvolvendo a sociedade brasileira. Como cita
Silva (2004, p. 02):
Somos diversos historicamente, etnicamente, linguisticamente e, da mesma forma,
somos diversos religiosamente. A diversidade religiosa é profunda. Ela existe entre
ateus e religiosos, entre formas distintas de religião (cristãos e budistas, por
exemplo), entre ramos religiosos com pontos em comum (como judeus e
muçulmanos), entre expressões internas de uma mesma religião (católicos
carismáticos e adeptos da Teologia da Libertação) e mesmo entre expressões
geográﬁco-históricas da mesma fé (católicos espanhóis e católicos norteamericanos).

É importante destacarmos a condição que era atribuída aos povos que passaram a
conviver no período da colonização, pois nos dá uma visão mais ampla quanto às mazelas
sociais enfrentadas na contemporaneidade, como por exemplo a severa discriminação racial
que é constantemente destinada à população negra, assim como a demonização da cultura
afro-brasileira.
Um estudo divulgado em junho de 2017 pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta dados de homicídios no
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Brasil referentes ao ano de 2015 e, a partir da análise do perﬁl das vítimas, ﬁcou constatado
que a cada 100 pessoas assassinadas no país, 71 eram negras. Dados como este evidenciam a
dura realidade do racismo no Brasil, assim como a necessidade de políticas restaurativas, na
tentativa de enfrentar e sanar a discriminação e genocídio racial.
Neste sentido, é importante pensar quais políticas de reparação estão sendo propostas
pelo Estado e como tais propostas estão se articulando na área educacional, percebendo que,
se tratando da oferta de ensino público, é válido considerar que deve ser coerente com a
normativa estatal, respeitando a conjuração da constituição vigente. Como este trabalho focou
na educação pública e na laicidade como ferramenta de promoção ao respeito e importante
respaldo para a desmistiﬁcação da cultura religiosa afro-brasileira, cultura essa que sofre
violentos ataques devido ao racismo diariamente vivenciado, inclinaremos primeiramente o
olhar para a Constituição Federal, que na seção dos Direitos e Garantias Fundamentais diz em
seu artigo 5º, inciso VI, que “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 suas liturgias”. Já em seu artigo 19, inciso I, é dito que:
É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer
cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou
manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança,
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público (SENADO
FEDERAL, 1988. p. 15).

Sendo assim, entendendo a escola pública como um instrumento de transformação
social, deve haver absoluta responsabilidade e seriedade no sentido de não promover
inclinação a nenhuma orientação religiosa e que seu papel, enquanto estímulo ao exercício da
cidadania, deve ser democrático e incentivar o respeito.
Sabendo ainda que o ensino público é ofertado para todos, atingindo majoritariamente
as classes menos favorecidas, e que é ﬁnanciado por investimentos do Estado, é relevante
pensar que na prática seja assegurado o ambiente escolar como espaço de produção cientíﬁca
e que os fenômenos socioculturais sejam abordados de maneira imparcial, contemplando a
todos.
Outro ponto importante a ser pautado é a utilização da religião na sociedade. Reﬂetir
sobre seu surgimento, suas interpretações, valores e modiﬁcações adquiridas ao longo do
tempo pode nos trazer novas percepções e entendimentos. Em seu trabalho sobre religião e
diversidade cultural, Silva (2004) comenta brevemente essa questão, indicando que a religião
não partiu, inicialmente, da espiritualidade e sim de um conjunto de regras e parâmetros a
serem seguidos. Desta forma, se torna perceptível que cada região ou agrupamento de povos
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se organizou de acordo com seus ideais, fazendo com que suas manifestações e crenças
variassem de acordo com suas vivências. Logo, sendo o Brasil um país miscigenado, se torna
ainda mais importante que os proﬁssionais da educação se articulem para o cumprimento dos
princípios constitucionais, prevalecendo a democracia e o respeito entre as diversas
linguagens étnicas e religiosas. Ainda, segundo a autora:
O próprio termo “religião” originou-se da palavra latina religio, cujo sentido
primeiro indicava um conjunto de regras, observâncias, advertências e interdições,
sem fazer referência a divindades, rituais, mitos ou quaisquer outros tipos de
manifestação que, contemporaneamente, entendemos como religiosas. (SILVA,
2004. p. 02).

Essa percepção de religião pode nos abrir um leque maior de reﬂexões. Por exemplo,
em uma situação hipotética, se um professor utiliza sua religiosidade e professa a sua
fé/doutrina em sala de aula, visando orientar de alguma maneira aos estudantes, talvez, para
além da espiritualidade, esteja buscando estabelecer uma relação organizacional, pretendendo
obter sucesso diante das regras estabelecidas. Essa hipótese ganha uma conotação
tendenciosa, pois, a partir do momento em que o proﬁssional instrumentaliza suas convicções
pessoais e aplica no contexto escolar, dialogando com outras diversas concepções e
princípios, acaba por intencionar a prática de sua crença. Por se tratar de escola pública, além
de ser interpretada como uma prática tendenciosa, fere princípios constitucionais.
Outro aspecto importante é a prática proﬁssional do professor, pois é ele quem está à
frente de toda condução do processo de ensino-aprendizagem, apesar de toda a comunidade
escolar e regulamentações existentes. O desenvolvimento do estudante está primeiramente
ligado a este proﬁssional, e por isso mesmo, é de suma importância o seu comprometimento
enquanto prestador de serviço na esfera pública. É importante ressaltar que o fato desse
proﬁssional exercer um cargo no âmbito da esfera pública não o impossibilita de professar ou
não uma crença, mas é imprescindível que o mesmo compreenda que há uma separação entre
o Estado e as religiões e que suas concepções individuais não podem se fazer determinantes.
Em uma de suas obras sobre a temática da laicidade, Fischmann explica e aponta a
relevância desta separação entre Estado e religião, colocando também a religião como
“dirigente de consciências”:
O que fazem as religiões é dirigir as consciências individuais daqueles que têm feito
uma escolha por uma determinada religião – e por essa escolha pessoal e livremente
feita, deve-se respeitar quem assim decide fazê-lo. Mas para aqueles ou aquelas que
não escolhem uma religião, não se pode obrigá-los a segui-la no todo ou mesmo a
alguns de seus princípios e determinações; portanto, de uma religião, qualquer uma
que seja, não se pode esperar que vá determinar o que devem fazer todos e todas, e
em especial aqueles que não a tem como sua religião. (FISCHMANN, 2012. p. 12).
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Quando a autora se refere à consciência, está se reportando à liberdade de consciência
que é prevista na Constituição Federal. Em outro momento do texto Fischmann também
aponta as manifestações religiosas (neste momento ela não se refere somente à ﬁgura do
professor, mas sim a todo sistema educacional) dentro de ambientes escolares como uma
disputa por consciência, justamente por ser algo assegurado ao indivíduo.

Regulamentação
Para aprofundar a discussão já iniciada neste trabalho, vamos veriﬁcar se, apesar da
laicidade do Estado, o ensino de religião é permitido nos ambientes escolares oﬁciais e em
quais circunstâncias a temática pode ser trabalhada. A princípio, veremos o que pontua a LDB
(LEI

DE

DIRETRIZES

E

BASE

DA

EDUCAÇÃO

NACIONAL),

abrangendo

especiﬁcamente o ensino fundamental:
Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação
básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de
ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil,
vedadas quaisquer formas de proselitismo (BRASIL, 1996).

Esse recorte da LDB nos mostra que no ensino fundamental o ensino religioso é sim
contemplado, porém, de forma facultativa, ou seja, ﬁca a critério dos poderes municipais
discutir a inclusão da temática no currículo ou não. Além de apontar como facultativo nos dá
outros parâmetros para a inclusão da temática no currículo escolar: assegura o respeito à
diversidade cultural e religiosa, e em seguida veda qualquer forma de proselitismo.
Sendo assim, torna-se indispensável que aqueles municípios que optarem pela religião
como componente curricular estejam atentos aos conteúdos, posturas e metodologias que
serão levados e aplicados em sala de aula, considerando, além do que determina a lei, a nossa
heterogeneidade cultural e, consequentemente, religiosa.
A LDB, como toda lei, vem sendo discutida e revisada desde sua homologação.
Pensando justamente no ponto da heterogeneidade, houve algumas alterações no sentido de
aﬁrmar a diversidade cultural que se origina nas relações étnicas. Portanto, primeiramente,
surge a lei 10.639, trazendo a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira
nas escolas oﬁciais e privadas, incluindo também no calendário escolar a data de 20 de
novembro como o dia da consciência negra.
Apesar do ensino da história e da cultura afro-brasileira se tornar instrumento de lei no
ano de 2003, o assunto já era pautado por coletividades e movimentos sociais bem antes, e
somente ganhou notoriedade no congresso devido à resistência desses grupos.
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Posteriormente, em 2008, a LDB é novamente modiﬁcada, entrando em vigor a lei de
número 11.645 que contempla todas as orientações abordadas inicialmente na lei 10.639,
incluindo agora a obrigatoriedade também da história e cultura indígena.
Reﬂetindo sobre as duas alterações citadas acima, conseguimos enxergar não só o
reconhecimento da história da população negra e indígena, como também a necessidade da
equidade diante de um currículo escolar. Pois, sendo a escola um ambiente democrático e
mediador no processo de desenvolvimento do sujeito, enquanto cidadão, deve atuar
intensamente na tentativa de sanar as mazelas sociais e no enfrentamento ao preconceito racial
já evidenciado anteriormente neste trabalho. Por este motivo, é imensamente importante que
haja preocupação em como se articula a lei estabelecida diante dos proﬁssionais que
conduzem o segmento educacional.
Pensando justamente em como se daria a garantia do cumprimento desta lei, surge,
através do Ministério da Educação, o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de
História e Cultura Afrobrasileira e Africana. Este documento busca sistematizar estratégias
para otimizar o desempenho da inserção desta lei nos ambientes escolares. Em seus objetivos
especíﬁcos o plano nacional também coloca como foco a formação direcionada para
professores, visando ampliar o conhecimento deste proﬁssional, assim como incentivar a
valorização da história dos povos africanos e sua cultura.
Ainda nesta discussão, vale destacar que apesar da lei 11.645 estar em vigor
atualmente e contemplar absolutamente todas as indicações requeridas anteriormente pela lei
10.639, ela se tornou um marco na história da luta antirracista no Brasil e, por este motivo,
permanece sendo incansavelmente citada por pesquisadores da área.

METODOLOGIA
A natureza desta pesquisa é exploratória, na intenção de estabelecer uma maior
interação entre a temática abordada e o campo avaliado. A abordagem é qualitativa e
adotamos como instrumento uma entrevista semiestruturada para veriﬁcar como professores
da esfera pública dialogam com a laicidade, se contemplam a linguagem histórica e cultural
afro-brasileira requerida na lei 10.639/2003 (neste caso, veriﬁcando se a religião também é
abordada como componente cultural ou se esse conhecimento é negado ao aluno) e se as
opiniões pessoais do professor, diante do quesito religião, inﬂuenciam na sua prática em sala
de aula.
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A entrevista foi direcionada às escolas da rede municipal de Jaboatão dos Guararapes,
abraçando especiﬁcamente a regional 6. Ao todo, três escolas foram selecionadas e 8
professores entrevistados, todos graduados em Pedagogia com tempo de atuação entre 2 e 8
anos na rede de Jaboatão. A entrevista, em sua primeira etapa, discutiu o calendário escolar,
averiguando de que forma o professor costuma abordar as datas comemorativas. Na segunda
etapa, a intenção foi apurar se os proﬁssionais eram adeptos a alguma orientação religiosa e se
achavam interessante levar para os alunos propostas de cunho religioso, visando a melhoria
do desempenho do estudante.
Quadro 1 - Roteiro da entrevista

SEMANA SANTA
1

Em relação à Semana Santa como costuma desenvolver o trabalho em sala?

2

Ainda em relação à Semana Santa que ferramentas julga necessária para aprofundar o
aprendizado do aluno:

(a) Produção de peça teatral
(b) Exibição de ﬁlmes
(c) Conteúdos bíblicos para relatar o contexto histórico
(d) Recursos musicais
3

Caso utilize recursos musicais e ﬁlmes, pode citar exemplos?
DIA DO ÍNDIO

4

Em relação ao Dia do Índio que aspectos costuma abordar:

(a) Marcos históricos
(b) Cultura
(c) Rituais religiosos e espirituais
(d) Utiliza a geograﬁa para trabalhar o contexto territorial
(e) Produção de arte indígena
5

De acordo com a questão anterior cite o que costuma abordar dentro de cada sentença
assinalada:
SÃO JOÃO

6

No período de festividades de São João que aspectos costuma trabalhar?

7

Como costuma trabalhar a parte religiosa deste período?
CONSCIÊNCIA NEGRA

8

Como trabalha esta temática em sala de aula? Que conteúdos aborda?

9

Da relação abaixo assinale que pontos julga necessário para trabalhar esta data:

(a) Marcos Históricos
(b) Empoderamento negro
(c) Cultura africana em solo brasileiro
(d) Religiosidade – o candomblé e sua inﬂuência no Brasil

36

REVISTA VOX
METROPOLITANA

REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 02 - FEV/2020

(e) Orixás e a relação com a natureza
(f) Músicas
NATAL
10 No período natalino com que recursos costuma trabalhar:
(a) Musicais
(b) Filmes
(c) Produção teatral
(d) Exibição de ﬁlmes
(f) Produção artística – desenhos, cartazes, presépios
ASPECTOS PESSOAIS
11 Tem alguma orientação religiosa? Se sim, poderia informar qual?
12 Você julga interessante orientar alunos abordando propostas culturais e religiosas?
Acredita que essas propostas podem despertar maior interesse e melhorar o comportamento do
aluno na sala de aula? Que tipo de proposta você poderia citar?
Fonte: as autoras

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Para iniciar a leitura dos dados coletados, além de considerar a fundamentação teórica
deste trabalho, veremos também a matriz curricular correspondente ao município de Jaboatão
dos Guararapes:
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Quadro 2 - Matriz de referência curricular do município de Jaboatão dos Guararapes

Fonte: Secretaria Executiva de Educação (PMJG)

A partir deste recorte, podemos notar que a rede municipal de ensino de Jaboatão dos
Guararapes dispõe da disciplina de ensino religioso como componente curricular.
Ressalvando que, de acordo com a LDB, aqueles que optarem pela disciplina de ensino
religioso deverão assegurar o respeito à diversidade religiosa brasileira, vedando assim
qualquer atividade de proselitismo.
Apesar do ensino religioso fazer parte do currículo do município investigado, nós o
isolamos e direcionamos o estudo para a prática docente diante da rotina e do calendário
escolar, na tentativa de identiﬁcar se a religião ultrapassa a condição de componente
curricular e adentra no cotidiano da vivência escolar.

O professor e a laicidade
Para avaliar esse ponto não inclinamos o assunto direto no sentido da laicidade, mas
sim nas práticas rotineiras do professor, com enfoque na temática religiosa. E na intenção de
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veriﬁcar a conexão do professor com a laicidade, questionamos se os mesmos julgavam
interessante levar para os estudantes propostas culturais e religiosas na tentativa de melhorar o
comportamento dos mesmos.
Quadro 3 - Levantamento para identiﬁcar atividade de proselitismo

Você julga interessante orientar alunos abordando propostas culturais e religiosas? Acredita que essas propostas
podem despertar maior interesse e melhorar o desempenho e comportamento do aluno na sala de aula? Que tipo
de propostas poderia citar?
Professor 1

Sim, utilizo ﬁguras bíblicas para trabalhar a solidariedade. Já trabalhei o rei Davi, Jonas e Golias.

Professor 2

Sim, reforço em sala de aula a oração que já é feita no pátio da escola, na entrada dos alunos.

Professor 3

Sim, utilizo a bíblia como ferramenta para despertar o respeito. Também faço leitura de fábulas com
temáticas que estimulam a reﬂexão sobre o respeito.

Professor 4

Sim, somente se a família estiver inserida neste processo junto com a escola e reconhecer Deus como
criador de todas as coisas.

Professor 5

Sim, mostrar a importância de ter um Deus na vida. Faço orações antes de iniciar a aula.

Professor 6

Sim, rotina de orações no acolhimento.

Professor 7

Sim, proposta com o olhar cultural, desenvolvendo seminários, abordando linguagens religiosas
variadas, integrando o grupo.

Professor 8

Não.

Fonte: as autoras

A leitura das interações nos apresenta uma predominância religiosa presente nas
práticas relatadas pelos entrevistados. Veriﬁcamos que, apesar das diretrizes constituc ionais
vedarem incentivos às expressões religiosas por parte de instituições oﬁciais, essa atividade
ainda é desempenhada por prestadores do serviço público na esfera educacional.
Na área investigada, veriﬁcamos que orações e bíblias estão sendo utilizadas como
instrumento para a construção dos princípios dos estudantes, uma vez que 6 dos 8 professores
que participaram da entrevista concordam que essas ferramentas podem aprimorar o
comportamento do aluno. Inclusive, na colocação do professor 2, ele aﬁrma reforçar em sala
de aula a oração que é realizada anteriormente no pátio da escola como uma prática
aparentemente comum a toda comunidade escolar, o que nos faz reﬂetir como a gestão pode
contribuir ou, por outro lado, ser permissiva a estas atividades.
Diante dos dados levantados nesta categoria, conseguimos identiﬁcar que há indícios
de atividade de proselitismo por parte de professores lotados em escolas da regional 6 da rede
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municipal de Jaboatão dos Guararapes, ferindo a garantia de liberdade e crença do sujeito e
desconsiderando a laicidade do Estado.
Calendário escolar e a abordagem da cultura afro-brasileira
Para avaliar este aspecto, dentro da temática cultural religiosa, realizamos a sondagem
por meio do calendário escolar. Pedimos que os participantes relatassem como costumam
trabalhar as datas comemorativas em sala de aula. Evidenciamos a Semana Santa (Páscoa),
Dia do Índio, São João, Dia da Consciência Negra e o Natal. Realizamos um recorte
evidenciando os contextos de cunho religioso que são contemplados no desenvolvimento das
atividades referentes a cada data comemorativa, conforme veremos no quadro a seguir:
Quadro 4 - Levantamento para identiﬁcar o tratamento do aspecto cultural religioso afro -brasileiro nas
escolas
SEMANA
SANTA
(PÁSCOA)

DIA DO ÍNDIO

CONTEXTO
RELIGIOSO,
CONTEÚDOS
BÍBLICOS E
SÍMBOLOS
PASCAIS

RITUAIS
RELIGIOSOS
E
ESPIRITUAIS

PROFESSOR 1

X

PROFESSOR 2

X

PROFESSOR 3

X

PROFESSOR 4

X

SÃO JOÃO

CONSCIÊNCIA NEGRA

NATAL

SANTOS
CATÓLICOS

RELIGIOSIDADE CANDONBLÉ E SUA
INFLUÊNCIA NO
BRASIL/ORIXÁS E A
RELAÇÃO COM A
NATUREZA

CARTAZES E
PRESÉPIOS
SIMBOLIZANDO
O NASCIMENTO
DE JESUS

X

X
X

X

X
X

X

X

PROFESSOR 6

X

X

X

PROFESSOR 7

X

X

PROFESSOR 8

X

PROFESSOR 5

X

X

X

X

Fonte: as autoras

Para iniciar a leitura dos dados colocados acima, se faz necessário retomar alguns
pontos discutidos na fundamentação teórica deste trabalho. O primeiro seria a compreensão da
religião como componente cultural; em seguida, assimilar as relações entre os povos que
protagonizaram o processo de desenvolvimento da sociedade brasileira. Reﬂetir sobre esses
dois fatores é fundamental, pois tivemos um longo período de dominação europeia e,
consequentemente, da imposição de sua cultura, ou seja, religiosamente, durante todo o
período de controle europeu, tivemos a predominância do catolicismo em nossa construção.
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Por este motivo, nos dias de hoje, carregamos inúmeras memórias desse período em
nossa cultura, inclusive no nosso calendário comemorativo que possui também inﬂuências
religiosas cristãs.
No entanto, ao considerar que nesse processo de construção da sociedade brasileira
também houve uma enorme participação dos povos africanos, que o território brasileiro era
pertencente aos nativos indígenas e que nossa constituição atual reconhece nossa diversidade
cultural religiosa garantindo o direito a laicidade do Estado, é importante reﬂetir o quão
divergente pode ser um calendário oﬁcial contemplar inúmeras comemorações a uma única
expressão religiosa e ainda permear nos espaços escolares, aﬁrmando rotineiramente tal
expressão religiosa.
Retornando aos dados coletados para esta categoria, vimos que das datas
comemorativas destacadas na entrevista, há uma reaﬁrmação religiosa na Páscoa, no São João
e no Natal, o que é inevitável por se tratar de datas de caráter religioso. Por outro lado, para as
datas referentes ao Dia do Índio e Dia da Consciência Negra, em que se espera a abordagem
histórico-cultural desses povos, os participantes aﬁrmaram não tratar as questões religiosas.
Ratiﬁcamos, entretanto, que a religião é parte constituinte da cultura dessas populações,
portanto, precisa ser tratada em sala de aula.
Dessa forma, conseguimos enxergar que há o reconhecimento da religião enquanto
cultura apenas para uma linguagem religiosa e que talvez a negação das demais linguagens
aﬁrme ainda a dominação de uma única cultura e de um único povo.

Concepções pessoais e práticas docentes
Supondo que talvez a concepção religiosa individual do professor possa atuar de
alguma forma em sua prática docente, questionamos se na vida pessoal este proﬁssional é
adepto de alguma orientação religiosa. Em seguida confrontamos as declarações desse quesito
com as respostas anteriores.
Quadro 5 - Levantamento para sondar a utilização de concepções individuais na prática
docente

PROFESSOR 1

CATÓLICA

PROFESSOR 2

PROTESTANTE

PROFESSOR 3

PROTESTANTE

PROFESSOR 4

PROTESTANTE

PROFESSOR 5

PROTESTANTE
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PROFESSOR 6

PROTESTANTE

PROFESSOR 7

CARDECISTA
NÃO POSSUI ORIENTAÇÃO
RELIGIOSA

PROFESSOR 8

Fonte: as autoras

Diante das religiões declaradas acima, faremos agora uma comparação com as
respostas obtidas para a primeira categoria deste trabalho, na qual os participantes foram
perguntados se julgavam interessante utilizar propostas culturais e religiosas em sala de aula.
Em resposta, vimos que as professoras 1, 2, 3, 4, 5 e 6 se utilizam de orações e
recursos bíblicos para orientar os alunos. A professora 7 apresenta uma proposta de interação
entre várias linguagens religiosas e a professora 8 não acha interessante trabalhar com
propostas transversais no sentido religioso.
Relacionando as respostas, notamos que todas as professoras que utilizam ferramentas
cristãs em sua rotina docente são adeptas ao protestantismo e catolicismo, o que pode indicar
que há indícios de práticas tendenciosas.
Relacionando agora com a segunda categoria, confrontamos com algumas
justiﬁcativas dadas pelos entrevistados para a negação da abordagem religiosa em alguns
períodos.

São João
A

professora

2

respondeu:

“Não

abordo

santos

católicos

porque

não

corresponde ao que é certo. Conheço a verdade e não posso condenar os meus alunos”.
A professora ainda pediu que sua fala não fosse colocada como resposta, pois seria
incoerente com sua proﬁssão.
A professora 4 respondeu: “Não trabalho santos católicos, pois a história é muito
confusa. Segundo historiadores cristãos, a fogueira, na verdade, não representa o
nascimento e sim a morte de João”.

Dia do índio/Consciência Negra
Professora 2: “Não nos cabe apresentar rituais espirituais de outras religiões. O
professor precisa ser neutro”.
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Professora 4: “Conheço muitas religiões, já andei por muitos lugares. Posso aﬁrmar
que não são coisas boas para trazer para sala de aula. Penso na salvação dos meus
alunos”.
Professora 5: “É complicado trabalhar essas religiões. Não costumo abordar esses
conteúdos em sala”.
Diante das colocações acima, é inevitável notar que há na prática desses proﬁssionais
uma grande inﬂuência de suas concepções religiosas individuais. Essa circunstância nos faz
reﬂetir quanto ao comprometimento desses proﬁssionais nos serviços públicos e quanto ao
desrespeito de suas práticas perante a nossa diversidade religiosa.

CONSIDERAÇÕES
Reﬂetir quanto à importância de um ambiente escolar democrático nos leva a
caminhar para uma equidade social e foi justamente nessa intenção que este trabalho foi
desenvolvido, buscando veriﬁcar como estão sendo tratadas nossas linguagens históricoculturais e se há a consideração das diretrizes estatais no processo educativo. De acordo com
os dados coletados e analisados, pudemos veriﬁcar que ainda há uma defasagem no que diz
respeito à implementação da nossa diversidade cultural religiosa no processo de ensinoaprendizagem.
A predominância religiosa presente em nosso calendário comemorativo pode estar
contribuindo para atividades festivas de uma única expressão religiosa, nos fazendo pensar
que, apesar de laico, o Estado, por outro lado, permite que haja partidarismo cultural,
deixando em situação de desigualdade outras linguagens religiosas que contribuíram
historicamente com a nossa cultura.
O preconceito relativo às religiões afro-brasileiras reﬂete em discriminação,
demonização e violência contra a população que é adepta a esta linguagem religiosa,
reforçando assim o racismo dentro do campo religioso. É necessário que o enfrentamento
desta violência seja pauta nos ambientes escolares e que haja um trabalho direcionado aos
professores na tentativa de desmistiﬁcar os dogmas atribuídos a esta linguagem religiosa.
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