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RESUMO

Essa pesquisa tem como objetivo compreender as influências da teologia católica na escola pública em Poço
Verde e a relação delas com a diversidade religiosa. Para isso foram utilizadas pesquisas bibliográficas e de
campo, aplicação de um questionário com perguntas abertas, fechas e mistas. Em uma abordagem qualitativa
e quantitativa, serão feitas discussões sobre o ensino/aprendizagem da Religião, a formação docente, em
termos culturais se defende o respeito pelo encontro de culturas diferentes, as várias “contribuições”
indígenas, negra, portuguesa, mais tarde dos imigrantes e no intensificados contexto de globalização, por
povos diversos. Nessa direção a escola e o professor têm exímia função de trazer esse complexo e
diversificado mundo para o trabalho nas aulas de Religião.
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ABSTRACT

This research aims to understand the influences of Catholic theology in the public school in Poço Verde and
their relationship to religious diversity. For this bibliographical and field research, a questionnaire with open,
you close and mixed questions were used. In a qualitative and quantitative approach, discussions about the
teaching / learning of Religion, teacher training, in cultural terms will be made if advocates respect for the
meeting of different cultures, various "contributions" indigenous, black, Portuguese, later immigrants and
intensified in the context of globalization, for many people. In this direction the school and the teacher excels
function have to bring this complex and diverse world to the classroom work of Religion

KEYWORDS: Diversity Religiosal- Poço Verde- School.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, a relação do homem com a religião pode ser diferente na maneira de demonstrar essa relação, mas
não pode ter sido diferente dos outros lugares ao se afirmar que há esse vínculo, mesmo antes da chegada
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dos portugueses nessas terras. Assim, possibilita-se uma abordagem das concepções e práticas teológicas
presentes, de forma histórica, na escola pública brasileira. Nesse caminho percebe-se que desde o início da
colonização houve tentativas de impor o cristianismo católico, num movimento de Contra-Reforma através
dos padres jesuítas ou Companhia de Jesus, sobre as demais religiões. Mesmo no século XIX aconteceu o que
pode se chamar de romanização. Esse processo surgiu como produto de interesses do clérigo romano, em
acabar com a cultura popular religiosa e adquirir o controle sobre os fiéis brasileiros que seguiam as
imposições da igreja católica. Comenta assimSantirocchi.

Roger Bastide usa a expressão “igreja romanizada”, que seria a afirmação da
autoridade de uma igreja institucional e hierárquica estendendo-se sobre todas as
variações populares do catolicismo. No Brasil ela vem através do movimento
reformista do episcopado, em meados do século XIX, para controlar a doutrina, a fé,
as instituições de educação do clero e laicado, e levando a uma dependência cada
vez maior, por parte da igreja brasileira, de padres estrangeiros, principalmente das
Congregações e Ordens Missionárias. (2010, p.27).

De acordo com esse autor, o método utilizado procura organizar a constituição do catolicismo no Brasil
buscando controlar as doutrinas da cultura popular que fixaram um sistema de ideias na pregação religiosa
em seu cotidiano, sua história. A igreja católica possui dogmas que seguem uma hierarquia doutrinária, que
vêm sendo propagados há muitas gerações, essa influência ideológica se baseia nos ensinamentos cristãos,
ou seja, na bíblia. Mesmo assim os seus organizadores tentam passar a suas doutrinas através dos seus
rituais religiosos e de suas regras que são “impostas” para aqueles que fazem parte da instituição.

Como em outros países que possuem uma grande parcela de seguidores, fiéis que frequentam as missas,
seguem os dogmas católicos, sendo que esses dogmas devem ser praticados em todos os momentos da vida
do católico. Desde o nascimento com o batismo até a sua morte com o ritual fúnebre organizado pelo pároco.

Seguindo a explanação de Santirocchi (2010), no Brasil, a instituição católica deseja realizar a romanização
para tentar acabar com as culturas religiosas e supersticiosas de outras nações que de certa forma
influenciaram na formação da identidade social do povo brasileiro, pois as heranças deixadas nas raízes
populares são ritos passados de geração a geração, onde a religião católica acaba desmistificando esses
traços culturais que fazem parte um legado doado pelos ancestrais, que fazem parte da história da sociedade
brasileira.

Mesmo assim a romanização vai sendo instituída pela religião católica com uma configuração, representando
um período que a sociedade não mais se deixa influenciar por imposições, pois a autocrítica vem sendo
trabalhada pela história, dessa maneira se percebe que a igreja durante o período de sua união com o estado,
determinava seus dogmas a coletividade humana de maneira mais mandatória ou coercitiva. Mas após a
separação com a máquina do estado a sociedade passou observar a instituição católica com outra apreciação.

Dessa forma a histórica trajetória das religiões no Brasil se dá com prováveis influências dos vários grupos
societários brasileiros. Chega-se ao momento com a proposição de um estado laico e com embasamento legal
para se ensinar religião com base na diversidade existente na comunidade, o que muitas das vezes não
acontece.

A partir dessas discussões questiona-se: o ensino religioso das escolas públicas de Poço Verde/SE respeita o
conhecimento e a prática da diversidadereligiosa das outras manifestações culturais?
Por isso, hipoteticamente, a chegada dos europeus e a teologia cristã representaram o declínio religioso dos
negros e dos índios nativos, os negros tinham diversas práticas religiosas que foram reprimidas pelos
europeus;existia uma supremacia teológica dos europeus em relação às demais e aprovação de leis
específicas não garantiu, na prática, respeito à diversidade cultural e religiosa do país.

Conforme esses posicionamentos essa pesquisa tem como objetivo geral compreender as influências da
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teologia católica nas escolas públicas de Poço Verde e relação dela com a diversidade religiosa. Outros fins
para o presente trabalho são:

• Discutir a possibilidade da teologia católica na escola pública de Poço Verde;
• Analisar a formação religiosa dos europeus e a diversidade cultural/religiosa;
• Compreender a relação entre as leis brasileiras atuais, como a Constituição federal e a Lei de Diretrizes

e Bases da educação Nacional, e as ações docentes voltadas para religiões existentes nos grupos
sociais do Brasil/Poço Verde.

Para esse trabalho foi aplicado um questionário com perguntas abertas, fechas e mistas. Dessa maneira,
umaabordagem qualitativa e quantitativa será feita para mostrar as principais discussões sobre o ensino da
teologia católica na escola pública - 6º ao 9º ano – de Poço Verde/SE. Uma pesquisa bibliográfica e
documental torna-se indispensável para a fundamentação teórica do trabalho.

Assim, foram entregues 6(seis)questionários, um para cada professor da escola que oferece esse nível de
ensino, dos quais foram todos recolhidos. Mais precisamente para os professores de Religião dessas
escolas.Serão discutidas e analisadas categorias apresentadas a seguir.

2 DESENVOLVIMENTO

Diante da explanação inicial, parte se para análise das categorias. Assim, vale ressaltar que para saber o
tempo que os docentes lecionam a disciplina ensino religioso, os períodos foram delimitadoscom base na
perguntanúmero 1 (um) e alternativas seguintes: Tempo que leciona Religião?
A) 0 a 01 anoB) 02 a 03 anosC) 04 a 05 anos D) 06 a 10 anos E) Outro.

Das respostas foram obtidas três letras A, duas letras B e uma letra D.Isso mostra que apenas um docente
leciona há 6 (seis) anos ou mais na área, enquanto dois estão completando dois anos de serviço com a
disciplina e três estão iniciando o primeiro ano de atividade com ensino religioso.

Juntamente com esse aspecto, a formação dos professores na área de Religião representa a relação entre
teoria e prática, fatores considerados cruciais para a qualidade do trabalho pedagógico. Dessa forma, para
saber sobre a formação dos professores na área de Religião foi apresentada a questão de número 2 (dois) e
as alternativas respectivas: Quanto a disciplina de ensino religioso e sua formação é correto que:A)Não tem
formação alguma;B) Tem graduação ou bacharelado concluído;C) Tem graduação ou bacharelado
incompleto;D) Tem pós-graduação.

Assim, dos questionados cinco marcaram letra A e declararam não ter formação alguma na área. Apenas uma
professor afirmou ter graduação ou bacharelado em Ciências da Religião. A lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional no TÍTULO VI - Dos Profissionais da Educação traz o seguinte:

“Art. 61º. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos
dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do
desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:

I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em na
formação de qualquer profissional(http://
portal.mec.gov.br
/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/leinº.9394.pdf
).

Daqui é necessária a compreensão de que a Lei maior da educação é clara ao trazer a formação dos
profissionais da educaçãocomo fator crucial para se alcançar os objetivos educacionais em todos os níveis e
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modalidades. Referente à categoria aqui analisada, importa ainda aquilo que está posto no inciso I, do artigo
em questão. Isso porque trata da relação de maneira associada entre teoria e prática.

Isso vale não só para a quantidade de horas que são obrigatórias para a formação inicial no tempo de estágio,
mas também o que pode contribuir para a formação continuada ou em serviço. Por isso se considera que a
associação entre teorias e práticas se constitui em uma necessária,seja na área da educação ou não.

Outro ponto trazido pela LDB/96 é o Art. 62º. Ao afirmar que a formação de docentes para atuar na educação
básica far-se-á em nível superior, tanto em curso de licenciatura, de graduação plena. Podendo ainda ser em
universidades e institutos superiores de educação. A exceção à regra se direciona apenas para formação
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino
fundamental, admitida a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. Isso leva ao entendimento de que
para ensinar a disciplina Religião os docentes deveriam ter a formação em nível superior, ou no mínimo, estar
com formação em serviço, o que não se pode afirmar devido à ausência de dados no instrumento usado.

Logo, a relação teoria e prática para se ensinar os saberes básicos dessa disciplina, quando referenciados no
tempo que cada docente leciona ou a experiência e a formação básica que têm, há certamente “carência” de
ambos os aspectos.Essa formação é fundamentalpara as ações do professor no processo de ensino e
aprendizagem, visto que é o principal agente direto na relação do aluno com o saber.

Quanto ao que pensam sobre a importância do ensino de religião para a formação básica do aluno, o
questionamento 3 (três) considerou o ensino religioso ou Ciência da Religião para a formação básica do aluno,
com opção de responder apenas pelo Sim ou pelo Não, mas com espaço para justificativa. Dessas, todos
responderam Sim e apenas um dos entrevistados não justificou a posição assumida.

Desde já Hellern, Notoker e Gaarder (2000) defendem que é um conhecimento sólido, também, útil num
mundo que se torna cada vez mais multicultural. A isso se adiciona a ideia de que; “Além disso, o estudo das
religiões pode ser importante para o desenvolvimento pessoal do indivíduo. As religiões do mundo podem
responder a perguntas que os homens vêm fazendo desde tempos imortais” (Idem, 2000). Destacando, com
isso o papel do conhecimento religioso para o desenvolvimento pessoal dos alunos, e nisso inclui a formação
do cidadão.

Nesse caminho, é misterjustificar que a Educação Básica deve preparar, entre outras coisas, para a cidadania.
Esbarra-se, em um conceito, que no contexto brasileiro do século XXI, representa tanto a capacidade de
requerer e exercer os direito juridicamente, como também de ter obrigações e deveres no vida social. Isso
implica o direito de ser respeitado na escolha consciente da Religião ou credo e de respeitar a escolha dos
outros. Saindo, assim, da noção de que ser cidadão é só ter direitos políticos.

Preparar para a cidadania, em termos religiosos, não serianada mais do que preparar o cidadão de acordo
com a noção constitucional de respeito à liberdade de consciência. Como se sabe, o catolicismo veio deixar de
ser a Religião oficial do estado brasileiro a partir do final do século XIX quando se substituiu a monarquia pela
república, sendo essa última o marco do catolicismo como Religião oficial.

Portanto, a liberdade de consciência veio com essa separação entre Igreja e Estado. Então a liberdade de
culto ou o respeito pela pelas várias formas de expressão religiosa significa, também a moderna liberdade de
culto, o respeito a todas as formas de expressão religiosa, respeito à liberdade de consciência ou às
convicções mais íntimas do ser humano. Mas essa liberdade ainda implica muitas outras liberdades,
indispensáveis para vida social quanto à liberdade de pensamento. Para Dallari (2004)não há possibilidade de
se viver democraticamente se os membros da sociedade não expressarem aas opiniões e as vontades deles.
Isso torna imprescindível que os cidadãos exerçam o direito de cidadania deles.

Por isso segundo Dallari (Idem) a cidadania expressa um conjunto de direitos que traz para a pessoa a
possibilidade de participar ativamente da vida do povo dele. E acrescenta que:
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Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada
de decisões, ficando numa situação de inferioridade dentro do grupo social. Por
extensão, a cidadania pode designar o conjunto das pessoas que gozam daqueles
direitos (2004, p. 22).

Nessa direção a importância do ensino religioso para a formação básica do cidadão se dá pela possibilidade,
democrática, de inserir os alunos em um espaço de liberdade para expressar opiniões, vontades como fruto
do pensamento e participarem ativa e criticamente da vida social do povo brasileiro e, como consequência
disso, respeitar a condição do outro agir da mesma forma. As aulas de religião podem e devem ser essa
possibilidade, já que a realidade comprova que mesmo sendo um país predominantemente católico, o
catolicismo não é mais absoluto entre as crenças cristãse convive com outras de origem não cristãs no
território brasileiro.

E em relação a forma como é escolhido e selecionado o conteúdo que deve ser trabalhado nessa disciplina, a
pergunta 4 (quatro) foi se na escola na qual trabalhava os conteúdos da disciplina de Ensino Religioso são
definidos:

A) “Pelo coordenador pedagógico, os qual ouviu entidade civil, constituída pelas diferentes denominações
religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso.”

B) Pela direção;C) Pelo próprio professor;D) Pela equipe da escola;E) “Pelos sistemas de ensino, os quais
ouviram entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos
do ensino religioso."

As respostas foram equilibradas em duas letras B, duas letras C e duas letras E, dessas apenas a alternativa E
representa aquilo que propõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.Visto que a Lei 9.496/96
propõe que esses conteúdos devem ser selecionados pelos sistemas de ensino, os quais ouvirão entidade civil,
constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos que devem ser
adquiridos no ensino religioso. Nesse caso apenas uma minoria tem conhecimento de onde devem ser
retirados esses conteúdos.Por isso a afirmação de que as leis além de propor um ensino com base na
diversidade cultural e religiosa da sociedade escolar indicam como fazê-lo inicialmente.

Para saber sobre o conhecimento das leis e documentos que fundamentam o ensino religioso e as principais
ideias que neles contém, se questionou:Qual lei ou documento fundamentam o ensino da religião nas escolas
de Ensino Fundamental brasileiro?
Cite algumas ideias que estão presentes neles?

Para a questão de número cinco foram citados a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional quatro vezes,
uma vez o projeto político Pedagógico e uma vez a Lei 9475 de 22 de julho de 1997 e o art. 33 dessa suposta
Lei.

Para saber se as Leis ou documentos citados na questão cinco são a base em algum momento para direcionar
o trabalho do docente foram dadas estas possibilidades: A) Sempre, B) às vezes e C) Nunca.

De acordo com isso uma pessoa não marcou, três marcaram a alternativa B e duas marcaram a possibilidade
C.

Essas informações possibilitam duas compreensões: uma relacionada as leis e documentos e outra diz
respeito ao “norte” que esses deveriam dar ao trabalho com as religiões. Primeiro, apesar de a LDB ter sido
citada, bem como a Lei Nº 9.475 de 22 de julho de 1997(http://
www.
planalto.gov.br
/ccivil_03/Leis/l9475.htm
. Acesso em 22/04/2014), a qual regulamenta o Art. 33 daquela, não ouve outra lei ou documento citado que
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faça referência direta ao ensino de Religião, como a Constituição Federal, a qual dá embasamento para
aquela. Nela está posto no Art. 5º, VI quesão invioláveis a liberdade de consciência e de crença, assegurados
o livre exercício dos cultos religiosos e garantida de acordo com a lei, a proteção aos locais de culto e a suas
liturgias. No inciso VIII da mesma Leique ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, de
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para se eximir de obrigação legal a todos imposta e se
recusar a cumprir prestação alternativa, fixada em Lei. In: (http://
www.
senado.gov.br
/legislacao/const/con1988/CON1988_04.02.2010/CON1988.pdf
. Acesso em 22/04/2014).

É a partir da Carta maior que se encontra embasamento jurídico para o que está posto na LDB e está claro
que a liberdade de consciência e de crença tem espaço garantido no rol dos Direitos Fundamentais ao ser
humano. Mas além desses referenciais encontram-se outros de cunho mais pedagógicos como os Referenciais
Curriculares Nacionais, que não foram citados. Neles encontra-se a diversidade cultural e religiosa como
proposta de trabalho interdisciplinar.O segundo entendimento é de que enquanto os docentes citaram a LDB
na quase totalidade, os mesmo não têm esse documento legal como base, pois só dois apenas se baseiam
nela de acordo com a expressão às vezes.

Relacionado a/as religião/religiões que são trabalhadas nas aulas de Ensino religioso e perguntou com base
em qual/quais religião ensino religioso se dá na escola que o docente exerce a função. Além disso, foi pedido
a justificativa para o posicionamento.

Aqui apenas um profissional afirmou única e exclusivamente a Religião Católica como base para as aulas de
ensino religioso, a justificativa dada foi que não “vê” alunos de outras religiões.

Próximo desse pensamento houve uma afirmativa de que a ênfase é dada ao catolicismo, mas todas as
religiões são trabalhadas.

Outra disse que na Religião Católica e Evangélica, não buscando fazer referência à diversidade cultural e
religiosa.

Houve também a possibilidade de trabalho com o “ecumenismo tendo em vista o respeito as demais
religiosidades, e evitar também as tendências religiosas”

Apenas duas pessoas entrevistadas fizeram referência direta à diversidade religiosa como foco do ensino,
segundo princípios legais.

Essa questão tem para aquilo que vem sendo discutido sobre o ensino de Religião: a relação da diversidade
cultural e religiosa com as práticas ensino e aprendizagem dos conteúdos na área de Religião. Bárbara Freitag
ao abordar sobre o conceito de educação e o contexto social onde acontecem as práticas pedagógicas. Para a
pesquisadora: “A educação sempre expressa uma doutrina pedagógica, o qual implícito ou explicitamente se
baseia em uma filosofia de vida, concepção de homem e de sociedade” (2000, p.15). A autora defende que no
processo educacional, isso se dá através das instituições, que são porta-vozes daquela doutrina pedagógica. E
se é verdade que não há um único ideal de ser humano para todos os tempos e espaços, também é fato não
existir um só modelo para o ato de educar. Há tantos quantos agrupamentos societários ou até mesmo
subdivisões dentro deles.

Por isso, dentro ou fora das escolas do século XXI, as instituições religiosas e as crenças a elas pertencentes
podem ser consideradas modelos educacionais praticados por diversos povos. Assim, deveria se aceitar a
diversidade nas formas de se praticar a fé através das religiões, em defesa do ensino religioso com base na
multiplicidade de instituições existentes no meio cultural e como saber crítico sobre o mundo.

Assim, tem incidência direta no que é proposto pela LDB quando busca assegurar legalmente o respeito à
diversidade cultural e religiosa do Brasil ao se oferecer a disciplina religião nas escolas brasileiras vedadas
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quaisquer forma de proselitismo.

De um lado, tem-se a educação, que ganha vida através dos agentes dela,e do outro a/s cultura/s. Dentre as
possibilidades apontadas para essa questão, deve-se entender que é na educação escolar que os sujeitos
re/produzem os elementos da cultura. Pra significar esse pensamento Sandré (2002) discute que:

A primeira impressão que se coloca é a importância de se entender a relação entre
cultura e educação. De um lado está a educação, e do outro, a idéia de cultura como
o lugar, a fonte de que se nutre o processo educacional para formar pessoas, para
formar consciências. A cultura é, pois essa dinâmica de relacionamento que o
indivíduo tem com o real dele, com a sua realidade, de onde vêm os conteúdos
formativos, ou seja, de formação para o processo educacional. (2002, p. 17).

Pelos caminhos apontados não tem como desmerecer a importância da cultura para o processo educacional,
pois é dela que se retiram os conteúdos para alimentar as ações educativas que são desenvolvidas,
principalmente pelos docentes no cotidiano das salas de aulas e na relação direta com os discentes visando a
aprendizagem indispensável para a compreensão do mundo.

O problema apontado para o autor supracitado (Idem) é que nem sempre acultura corresponde aquilo que
deve ser e é considerada apenas em termos materiais e reflete, nesse sentido, o que tem significado erudito e
raízes na cultura e no pensamento europeu ouainda naquilo que vivem a elite cultural descendente dos
colonizadores. Essa classe ainda tem a transmissão cultural assegurada pela escola. Reflete com isso a
organização social da cultura se empenha em distinguir ou marcar posições de classe social e de poder. Por
outra direção há a cultura popular e tão diversificada que fica excluída desse processo. Considerar a cultura
como instrumento para lidar com o real torna igualmente preciso não excluir nem uma forma de cultura do
meio educacional, pois todas serão importantes para a transmissão educacional.

Todo discurso proferido se direciona para um ensino religioso com base no respeito a diversidade cultural e
religiosa como proposto pela LDB. Isso porque apesar do Brasil ser um país predominantemente católico e
cristão, elementos da cultura européia, não se aceita mais a possibilidade de ser a única base para o ensino
nas escolas. Além das vertentes católicas e protestantes podem ser encontradas várias outras no contexto
brasileiro e certamente Poço Verde não está a margem de tal realidade.

Juntamente com tais manifestações podem ser encontradas, no seio da sociedade, vertentes africanas e
espíritas ou até mesmo aquelas frutos do sincretismo religioso colonial entre muitas crenças que não devem
ficar excluídas.

Naquilo que se refere aos dados coletados na pergunta subjetiva, apenas dois docentes se direcionaram
explicitamente para a diversidade religiosa como instrumento de trabalho, sem citar especificamente religiões.
Porém foi citado o ecumenismo e a diversidade ao mesmo tempo. Uma posição assumida tem a religião
católica como único material de trabalho e outra que afirmou trabalhar com outras religiões, mas tem aquela
como preferência. Outra pesquisada só citou o catolicismo e o protestantismo, ou seja, esbarrou no
cristianismo. Se pensar no número de pesquisados, tais dados podem apontar um desrespeito a diversidade
cultural e religiosa do contexto social, fator que pode ser justificado pela ausência de formação inicial e
continuada. Ainda sobre religião, Chauí (2009)destaca que existe e relação entre o profano e o sagrado, mas
essa relação do humano com a religião existe nas variadas sociedades,nas diversas culturas ao longo dos
tempos e espaços. De acordo com os diversos grupos sociais, a maneira de se relacionar/aproximar o mundo
profano e o mundo sagrado também são diferentes. Portanto o respeito a isso é fundamental nos dias atuais.

Por fim, a última categoria a ser analisada na 8ª (oitava)é direcionada quantoa perspectiva teórica ou
concepção adotada para as ações desenvolvidas pelos docentes no processo de ensino/aprendizagem do
conhecimento religioso. Para isso se formulou professor deve pautar as ações dele para as aulas de religião
da seguinte maneira;
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A) Em uma perspectiva investigativa, mas de acordo com as crenças particulares, ou seja, deve-se priorizar a
visão cultural e religiosa dele;

B) Em uma perspectiva investigativa, na qual externamente se descreve e se busca semelhanças e diferenças
entre as religiões;

C) Em uma perspectiva investigativa, na qual se descreve e se busca recusar as semelhanças e diferenças
entre as religiões;

D) Em uma perspectiva investigativa, na qual não se descreve e se busca semelhanças e diferenças entre as
religiões;

E) Em uma perspectiva de religião católica ou evangélica apenas, condicionada a crença do professor a uma
dessas duas culturas

As respostas obtidas foram duas letras A, uma letra B, uma letra D, Uma letra E, um docente não marcou.
Deve-se perceber que na busca de apropriação de certos sabres na área de religião o docente exerce a função
de um pesquisador e certos questionamentos devem ser feitos para que sejam buscadas respostas. Dentre
eles o que é Religião?
O que fazer e por que fazem?
Qual a concepção de vida, de homem, de sociedade e de Mundo?

Hellern, Notoker e Gaarder (2000) corroboram que são esses questionamentos que as Ciências da religião
procuram responder. Para semelhante perspectiva:

O pesquisador investiga de uma perspectiva externa todas as religiões, buscando semelhanças e diferenças, e
tenta descrever o que vê. A descrição dele nem sempre é plena e exaustiva, se comparada aos sentimentos
de um crente acerca de sua religião (Idem, p. 13). Dessa forma, mesmo que ele não sinta igualmente a quem
faz parte de determinada religião, mas pode explicá-las com base naquela perspectiva investigativa.

Visto que tudo isso se trata de cultura, Vera Maria Candau (2007) toda experiência se baseia em sentidos, por
isso é cultura e a escola é a instituição cultural que recebe e dá condições para a prática de experiências.
Nesse espaço, muito se passou uma visão de homogeneidade cultural, em uma espécie de “daltonismo
cultural”. E o currículo, instrumento básico de estruturação do saber trouxesse um certo daltonismo. O que
está certamente errado. Por isso a autora sugere que é preciso questionar a história do saber, incluir a crítica
aos conteúdos propostos nesse documento. Seguindo esse pensamento, dessa maneira o ensino religioso
ganhará outras feições e se tornará instrumento de aprendizagens de costumes e valores universais de
respeito pelo outro da mesma forma que se exigirá atitudes justas diante de uma injustiça ou de preconceito.
Seja qual for a crença religiosa, ela deve e pode ser reconhecida e respeita por todos como saber.

Diante das exposições, ainda se deve reforçar que acordo com Roque de Barros Laraia (2002), de uma
maneira mais prática, a atuação da cultura molda uma vida "num ser biologicamente preparado para viver mil
vidas. Essas vidas culturais não devem sofrer por conta de atitudes antropocêntricas, pricipalmente como
objeto de investigação.

3 CONCLUSÃO

Diante das possibilidades de compreensão da realidade, é possível afirmar, que os dados obtidos poderiam
ser mais completos se utilizados outros instrumentos de pesquisa. Porém, isso não trouxe impossibilidade
para alcançar os objetivos pretendidos naquilo que se diz compreensão da diversidade cultural e religiosa de
Poço Verde e a relação com a educação escolar e, principalmente aos docentes.

Dessa forma, a relação teoria e prática na formação inicial e continuada são apontadas não só na Lei de
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diretrizes e Bases da Educação Nacional, como também se encontrará facilmente em leituras básicas dos
teóricos da área. Nesse aspecto, a pesquisa feita com os docentes mostram que apenas um tem tempo de
serviço e experiência superior a cinco anos, os demais nem tem experiência considerável, nem tão pouco
formação, já que declararam não ter formação alguma voltado para o ensino religioso. Isso pode gerar
dificuldades especificamente aos conhecimentos e metodologias dessa área, como é o caso de compreender a
importância da Religião para a formação básica do cidadão e como agir didaticamente para contribuir com
essa formação.

Quanto a esse ponto se percebe que através do conhecimento religioso, aprendidos nas aulas de religião da
escola, o aluno pode desenvolver a noção de direitos e deveres quanto à convivência em sociedade, não
somente em termos políticos como aqueles direcionados para o respeito aos diferentes grupos ou instituições
religiosas. Agindo, dessa maneira como alguém que pode ter uma crença diferente e que, no entanto,
compreende as semelhanças e diferenças necessárias ao respeito a essa liberdade de consciência que é
direito indisponível para todos, independentemente de origem, etnia, classe econômica ou cultural.

No quesito escolha dos conteúdos a LDB sugere que o sistema de ensino, nesse caso o municipal, ouça as
entidades civis representante das diferentes religiões locais e daí retire os conteúdos a serem trabalhados.
Pode-se dizer que não houve um resultado satisfatório nas respostas porque apenas a questão E representava
essa assertiva e somente dois entrevistados concordaram ou afirmarão que os sistemas de ensino assim
devem proceder. Somente através de procedimentos iguais ou semelhantes é possível compreender as
semelhanças e diferenças existentes em cada religião. Quem mais poderia descrever aquilo que pensa e sente
um seguidor de determinada religião que não seja o seu principal representante. Claro que esse é o melhor
caminha a ser seguido na escolha dos conteúdos.

Com relação aos documentos e leis que embasam o ensino de religião no país é sabido que no contexto do
Século XXI essa fundamentação é ampla e completa, pois a Constituição Federal, LDB e outros documentos
de qualidades mais pedagógicas dão condições para a garantia desse ensino, como até pode ser o Projeto,
Político e Pedagógico das escolas, desde que assim sejam elaborados e definidos de forma flexível.
Principalmente naquilo que se refere à diversidade cultural e religiosa. Quando interrogados sobre isso a
maioria (4 pessoas) fizeram referência a LDB e outra citou a lei que regulamente o Art. 33 desse documento
legal.Um aspecto negativo foi a ausência de outros documentos e leis, principalmente teóricos da área.

Ainda assim, apenas dois afirmaram que aquilo que foi citado serve de base para o que desenvolvem nas
aulas, ou seja, se a LDB diz que tem que respeitar a diversidade cultural e religiosa, eles podem seguir outra
linha contrária a isso e desenvolverem ações didáticas com base não na diversidade e, sim com base em
alguma religião que demonstra apenas o gosto pessoal. Negando dessa maneira, o direito de conhecer e
poder escolher uma religião de acordo com a identificação do aluno, como bem afirmou um dos pesquisados
que se baseava na religião católica porque na via nem uma outra manifestação religiosa na escola. Isto é, a
sala de aula é espaço apenas para o catolicismo. Mesmo os dois que fizeram referência direta à diversidade
ou quem citou o catolicismo e as religiões evangélicas não fizeram alusão aquelas religiões não cristãs, afro
descendentes e indígenas.

Na última categoria se esperava que o docente compreenda a perspectiva de trabalho de um pesquisador em
religião, tal qual não se exclui o docente. Essa perspectiva é de alguém que observa e descreve as
semelhanças e diferenças das religiões pesquisadas. As respostas obtidas foram duas letras A, uma letra B,
uma letra D, Uma letra E e um docente não marcou.

Disso se conclui que há uma incompreensão de como deve se proceder na aquisição do conhecimento
religioso, pois a resposta esperada era a letra D, com uma única marcação. Essa incompreensão pode ser
justificada pela necessidade de experiência e formação inicial e continuada dos docentes da área, assim como
pede a LDB.
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