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Resumo 
 
Este artigo tem por objetivo provocar a reflexão em torno da pertinência de se tratar sobre 
religião na escola pública, tomando por base as análises das práticas pedagógicas no espaço 
escolar relacionadas à diversidade religiosa, suas implicações no processo de aprendizagem e 
relacionamentos interpessoais. Procura argumentar sobre as possíveis limitações do trabalho 
educativo que leve em consideração o verdadeiro respeito à diversidade religiosa, tanto do 
ponto de vista jurídico (leis gerais e específicas), quanto das ações institucionais referentes a 
cada sujeito, evidentes no fazer pedagógico diário da escola, norteadas por 
orientações/organizações didático-metodológicas, escolhas pessoais e variadas concepções de 
identidade cultural. Aborda, assim, mais um elemento reflexivo que pode favorecer a 
atividade docente voltada ao fomento da educação para a cidadania. 
 
Palavras chave: Educação, diversidade religiosa, práticas pedagógicas. 

 
Abstract 
 
This article has for objective to provoke the reflection around the relevancy of if treating on 
religion in the public school, taking for base the practical analyses of the pedagogical ones in 
the pertaining to school space related to the religious diversity, its interpersonal implications 
in the learning process and relationships. Search to argue on the possible limitations of the 
educative work that has taken in consideration the true respect to the religious diversity, as 
much of the legal point of view (general and specific laws), how much of the referring 
institucional actions to each citizen, evidentes in daily pedagogical making of the school, 
guided by orientações/organizations didactic-metodológicas, choices personal and varied 
conceptions of cultural identity. It approaches, thus, plus a reflective element that can favor 
the teaching activity directed to the promotion of the education toward the citizenship. 
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HÁ NECESSIDA DE SE ENSINAR RELIGIÃO NO ESPAÇO ESCOLAR? UMA 

QUESTÃO PRIMEIRA PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 
UM LADO DA MOEDA 
  

A questão primeira, ao qual este trabalho pretende se debruçar, se deve à angústia 

inicial surgida na proposição do projeto de pesquisa intitulado: “Diversidade religiosa: um 

desafio didático à pluralidade cultura na escola pública”. Esta angústia se revelou pela 

necessidade de encontrar uma motivação no contexto real que justificasse o empreendimento 

da pesquisa. Apesar de extremamente óbvia, não poderia deixar de emergir dada a sua grande 

importância e, se por uma pretensa idéia da mesma obviedade de sua resposta, não fosse 

levada à análise que aqui será feita, poderia por em dúvida a pertinência de se pesquisar sobre 

o objeto foco da pesquisa, sendo ela: há, de fato, a necessidade de se tratar sobre religião no 

espaço escolar? 

 A questão religiosa na escola pública sempre foi marcada por diversas controversas. É 

verdade que o direcionamento dogmático dado a ela, mesmo depois de se estabelecer laico o 

estado brasileiro, retirando o catolicismo como único fundamento do ensino religioso nas 

instituições, bem como a facultatividade da sua oferta no currículo escolar, deixa certa 

desconfiança, quando não a certeza, de que a discussão sobre religião, no formato de ensino 

específico e não obrigatório, serve para promover uma doutrinação das crianças para um 

modelo de visão preconceituosa, por vezes intolerante ao outro. 

 A despeito da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n° 9.394/96 – LDB 

(art. 33) e da Constituição Federal atual do Brasil, de l988 (art. 5, inc. VI), que expressam 

nitidamente o respeito à diversidade, as bases com que se vem tratando o tema religioso ainda 

são as bases do catolicismo. 

 Partindo do pressuposto marxista, que põe a religião como elemento alienante das 

massas, o ‘ópio do povo’, pode-se argumentar teoricamente sobre a incompatibilidade de se 

tratar assuntos que dizem respeito à religião, em um espaço que deve ser fomentador da 

criticidade e do espírito de liberdade, portanto a escola. 

 

 
A função do fetichismo, e da religião em geral, é livrar o fiel da 
responsabilidade por suas ações. Não é ele quem está agindo, é Deus (ou o 
demônio) quem age dentro e por intermédio dele; ele não pode nem criticar, 
nem modificar, nem transformar o mundo; ele, como o próprio mundo, é 
apenas o veículo de uma Vontade que não é sua (MARX apud BERMAM, 
2001, p. 60). 
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 De fato, o aspecto doutrinário que sempre se impôs ao ensino religioso não favorece 

que se constitua, do ponto de vista da formação, um sujeito capaz de conviver numa relação 

respeitosa e, porque não dizer, fraterna com o diferente. 

 As idéias de bem e mal, bom e mau, certo e errado na perspectiva religiosa brasileira, 

são impregnadas da influência doutrinária européia que pretendia ‘salvar’ o mundo com sua 

igreja. De modo que o juízo de valor neste aspecto levava/leva à ação equivocada de se 

determinar, sem uma reflexão mais apurada e sem possibilidade de defesa justa quem era/é 

bom (aqueles que admitiam o sistema de crença europeu como certo e inquestionável) e quem 

era/é mau (todos que discordassem e não fizessem parte do seu sistema de crença), cumprindo 

com as próprias mãos, através do princípio da santa inquisição, a tarefa divina de separar o 

‘joio’ do ‘trigo’. 

 Algumas considerações interessantes que estão presentes na cartilha construída pelo 

governo federal, em 2004, intitulada “Diversidade religiosa e direitos humanos”, também 

acabam por encher de dúvidas quanto à validade de se ter presente na escola a discussão sobre 

religião: 

 

As religiões têm contribuído para a Paz no mundo, mas também têm sido 
usadas para criar divisão e alimentar hostilidades; o nosso mundo está 
assolado pela violência, guerra e destruição, por vezes perpetradas em nome 
da religião; não haverá Paz verdadeira até que todos os grupos e 
comunidades reconheçam a diversidade de culturas e religiões da família 
humana, dentro de um espírito de respeito mútuo e compreensão (p.7). 

  
 
 

Em outra linha de pensamento teórico, pelo viés da psicanálise, mas ao mesmo tempo 

congruente com a crítica marxista, Freud (1930), em um de seus escritos, põe a religião como 

campo de sublimação, retirando dela o caráter divino, perfeito e completo, propalado pelos 

defensores das crenças religiosas. 

 Essas constatações, dentre outras, fazem com que grupos organizados, como o 

movimento laico do Brasil, façam oposição veemente ao ensino religioso na escola pública, 

acrescentando, ainda, que o Brasil atual enquanto nação seja constitucionalmente um estado 

laico e, portanto, sem religião oficial, com liberdade de manifestação e associação do cidadão 

brasileiro a qualquer denominação religiosa que queira se amparar fora da escola, como opção 

individual e, portanto, dispensável num espaço que pretende oferecer uma educação laica e 

universalista. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 4 

 Por essas primeiras explanações já caberia dizer que a religião é uma questão por 

demais complexa e geradora de interpretações heterogêneas, as quais postas no espaço escolar 

podem consequentemente, interferir de várias maneiras no desenvolvimento dos sujeitos 

jovens em processo de formação, interferindo também no processo educativo familiar, em um 

ponto em que se compreende, no Brasil, ser mais de foro privado do que público, enredando a 

escola numa problemática ética extremamente delicada. 

 Há, no formato disciplinar em que se pensa o ensino religioso, certa angústia da esfera 

privada quanto à sua intenção, sobretudo ao levar em conta que o sistema público também é 

organizado por pessoas que colocam seus interesses pessoais acima dos coletivos, 

apresentando o que Marilena Chauí (apud Novaes, 2002) esclarece como sendo a ‘marca do 

despotismo’. 

 

Assim sendo, as exigências éticas da vida privada (as virtudes do indivíduo 
na intimidade) não são respeitadas por aquele que detém o poder sobre a 
sociedade, não prestando contas a ninguém. E simultaneamente, as 
exigências da vida política (as virtudes cívicas) também não são respeitadas, 
uma vez que o espaço público se torna palco das exibições da pessoa do 
governante e não dos atributos do seu cargo (p. 360). 

 
 
 
 A não obrigatoriedade de oferta da disciplina ensino religioso no currículo escolar já é 

garantida por lei, o que parece pertinente, porquanto se compreenda como equívoco ensinar 

algo que já é apreendido no contexto familiar, com a pretensa idéia de que se está oferecendo 

o que há de melhor em um conteúdo multifacetado e repleto de sentidos pouco compreensível 

à luz da razão.  Menos ainda com o intento de se apresentar metodologias e conceitos 

universalizantes quanto aos caminhos mais apropriados para o exercício da fé. Desse modo, a 

disciplinarização do ensino religioso, bem como o seu próprio sentido de ensino para o tema, 

obrigatório ou facultativo, não são adequados para compor o currículo da escola pública. 

 
 
OUTRO LADO DA MOEDA 
 
 Atualmente, há um clamor constante das minorias (pobres, negros, índios, 

homossexuais, mulheres e portadores de necessidades educativas especiais, entre outros) por 

uma educação mais igualitária para todos, que respeite as diferenças, tirando-as da 

marginalidade. Assim sendo, essas aspirações devem ocupar grande parte das reflexões dos 

educadores no momento da elaboração do currículo escolar, visto que é nele que se 
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materializam as intenções do “modelo”ii de homem que se pretende formar. Esta 

materialização do currículo é uma questão eminentemente didática. 

Existe, no momento atual, uma onda de desilusão com o trabalho da escola pública, 

onde muitas pessoas estão colocando seus filhos em escolas temáticasiii, as quais atendem às 

expectativas específicas, além do núcleo comum, o que, do ponto de vista prático, é mais 

simples e reforça o ditado popular que diz “cada macaco no seu galho”. Esta migração 

apresenta a busca sintomática da modernidade por uma segurança, aglutinando-se em grupos 

que parecem apresentar, de acordo com Hall (2001), as mesmas ‘posições de identidade’. 

A globalização, as crises mundiais e as gritantes diferenças sociais, promoveram e 

vêm promovendo mudanças no cenário religioso, tendo como fenômenos importantes da 

atualidade neste aspecto: a perda considerável de fiéis pelo catolicismo, o surgimento de 

várias denominações religiosas de base cristã, bem como o reconhecimento do Candomblé e 

de outras crenças como religião no Brasil. 

Del Priore, no seu artigo contido intitulado “Multiculturalismo ou de como viver 

junto”, constata que “hoje, menos de 10% dos países do planeta podem ser considerados 

como culturalmente homogêneo”. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, o ensino religioso (que poderia 

ser estudos sobre religião e religiosidadeiv) se constitui em disciplina facultativa nas escolas 

públicas de ensino fundamental. Estabelecendo critérios que, em princípio, contempla a 

diversidade religiosa. 

Entretanto, a sua disciplinarização na prática educativa cria um discurso acadêmico 

que desconsidera elementos de identidade cultural em constante movimento, bem como a 

análise transversal contida no tema. Ademais, a exigência do espaço específico de formação 

(universidades em cursos de Teologia e igrejas) para tratar o assunto, exclui, por exemplo, as 

religiões de matrizes africanas, que têm suas bases de conhecimentos calcadas na oralidade, 

sobrepondo o saber acadêmico ao saber cultural que inclusive o antecede. Hall (1997) pontua 

que “nas humanidades, o estudo das linguagens, a literatura, as artes, as idéias filosóficas, os 

sistemas de crenças morais e religiosos, constituíram o conteúdo fundamental”. 

A aprovação da lei 10.639 e posteriormente a 11.645, não descarta o tratamento da 

religiosidade dos povos africanos e indígenas, respectivamente, como elemento importante a 

ser compreendido no processo de ensino-aprendizagem, ao contrário, orienta tal tratamento na 

prática docente, o que não significa por sua vez, um ato completo de respeito à diversidade 

religiosa no ambiente escolar. 
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 Há que se atentar, também, que os jovens, mesmo em processo formação escolar, já 

carregam consigo uma gama de saberes que de certo modo os orientam quanto as suas 

posturas dentro do espaço escolar. Esses saberes, aqui em especial os religiosos, se 

apresentam voluntária ou involuntariamente durante todo o percurso de aprendizagem, seja na 

relação aluno e professor, alunos e alunos, alunos professores e os demais agentes presentes 

neste contexto. 

 Os casos de constrangimento não são raros por conta das definições preconceituosas 

do bem e do mal, sofridos por aqueles que não comungam e/ou não carregam em si saberes 

semelhantes aos da maioria, sendo o diferente um tipo de ameaça a ser reprimida, negada e/ou 

deslegitimada para garantir a ‘segurança’ psicossocial imaginada daqueles que oprimem, 

reprimem, negam e deslegitimam: “de acordo com a teologia dos pentecostais e 

neopentecostais, o demônio não só é objeto de adoração dos religiosos afro-brasileiros, mas 

também o único responsável por todos os males sociais que assolam o país” (JESUS, 2003). 

 Esses saberes desprezados pela escola por não serem considerados científicos, acabam 

gerando uma demanda reflexiva, pois eles se mostram implicados na forma de compreensão 

dos sujeitos ao entrarem em contato com os outros saberes valorizados na cultura escolar, 

facilitando ou dificultando as aprendizagens e relações interpessoais, já que as suas matrizes 

teóricas podem fortalecer ou negar as concepções de mundo construídas no senso comum, 

criando, inevitavelmente, um espaço para conflito, muitas vezes difícil de se transitar sem que 

todos saiam de alguma forma feridos ou sequelados. 

 A escola, como espaço de atendimento público e universalista, não pode nem deve 

promover assepsia de quem adentra nos seus portões, menos ainda tentar homogeneizar os 

saberes trazidos pelo seu público alvo, elaborando uma cultura escolar estranha a todos. 

 
 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 
 O trabalho pedagógico da escola, para lidar com a sua heterogeneidade religiosa, 

vislumbra pelo menos três possibilidades bem definidas. 

 A primeira é a simples negação de existência das diferenças, assumindo uma postura 

pseudo democrática de respeito às individualidades que se originam no campo privado 

(família), com os argumentos de não querer ‘invadir’ um espaço que não lhe compete e o de 

não ter amparo legal para tanto, já que a instituição pública no Brasil, do ponto de vista 
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jurídico atual, é laica.  Assim evita a discussão sobre o assunto, temendo enfrentar os conflitos 

que, de um jeito ou de outro, não deixarão de existir no seu dia-a-dia. 

 A segunda consiste em outra atitude pseudo democrática, que é a de tentar encontrar 

pontos de interseção que possam definir um consenso de igualdade nas diferenças, onde os 

pontos divergentes podem ser suprimidos em prol de um ‘acordo de convivência pacífica’, já 

que, como se escuta comumente representantes religiosas pregarem: “Deus é um só”, “todos 

são iguais aos olhos de Deus”, como se a própria idéia de Deus não fosse uma construção 

humana e, sendo assim, havendo várias construções de Deus não necessariamente iguais. Por 

conseguinte, o olhar para o outro dependerá do tipo de construção de Deus predominante em 

um determinado espaço. 

Ainda que estudos científicos de pesquisadores sérios, ou mesmo de entidades 

religiosas respeitáveis, chegassem à conclusão que, epistemologicamente, as construções de 

Deus têm uma única origem, não seria suficiente para afirmar igualdade entre as construções 

atuais, ou que isso as obriga a reconstruir uma identidade que sofreu inúmeras transformações 

de concepções, como se o princípios originais pudessem ser resgatados sem nenhum tipo de 

resistência. 

A partir de manipulações, a ciência consegue criar frutos transgênicos, quer seja para 

melhorar o seu sabor, quer seja para dotá-los de anticorpos contra pragas, ou por pura 

comodidade, como é o caso dos frutos sem caroços. Mesmo sendo os frutos transgênicos 

portadores de nomes e aparência semelhantes aos frutos não modificados, as suas 

características genéticas são outras, o que os tornam, em composição genética, diferentes. 

Ademais, não se tem notícias de se ter modificado um fruto transgênico de modo que ele 

reassumisse as suas características genéticas de origem, um fruto sem caroço não poderá 

servir para reprodução natural a partir dele, nem poderá ao acaso nascer novamente com 

caroços. 

O exemplo contido no parágrafo acima, nos remete ao fenômeno do hibridismo 

cultural, onde as fusões dão origens a novas possibilidades de identidades, que não são nem a 

representação fiel dos elementos que se fundem, nem a exclusão deles, ao mesmo tempo, não 

podem mais ser identificadas nem como um, nem como outro, se constituindo em identidades 

diferentes. Essas novas identidades, a exemplo das modificações genéticas, contêm em si 

melhoramentos e limitações que são próprios delas e não das outras que as deram origem e, 

portanto, são mesmo diferentes das outras, são conceituadas como ‘traduções’ (HALL, 2001). 

As traduções, fenômenos do hibridismo, assim como as modificações genéticas, não 

possuem, nem pretendem possuir caráter de reversibilidade, pois ao reverter-se teriam que se 
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transformar em pelo menos duas outras identidades originais e muito se perderia também 

neste processo. Do ponto de vista cultural, o argumento que afirma poder retomar uma 

identidade original pregando o retorno às tradições da identidade traduzida, não pode ser 

sustentado como ponto de apoio exeqüível, principalmente, quando as tradições ainda podem 

ser o resultado de tantas outras traduções. O que pode acontecer é a aparição de um novo 

elemento cultural ainda mais distante do original. 

 
 

A diferença é que elas (as traduções – crivo meu) não são e nunca serão 
unificadas no velho sentido, porque elas são, irrevogavelmente, o produto de 
várias histórias e culturas interconectadas, pertencem a uma e, ao mesmo 
tempo, a várias “casas” (e não a uma “casa” particular)” (HALL, 2001, p. 88 
-89). 

 
 

Afirmar que as religiões são iguais, pelo fato de terem em sua composição elementos 

em comum, tentando aglutiná-las como se fossem uma só representação espiritual, constitui-

se em uma falácia que pretende suprimir as novas identidades ou subordiná-las a outra 

identidade que não é a sua, em prol da fuga do conflito, do diálogo que apresentam as 

identidades como elementos independentes e diferentes, mas que não põe em risco a 

convivência pacífica entre elas. Surge, então, nessa possibilidade, o que se pode compreender 

como o mito da democracia religiosa, que encontra seus maiores defensores naqueles que se 

apóiam na filosofia ecumênica. Para Hall (2001) “as culturas hibridas constituem um dos 

diversos tipos de identidade distintivamente novos produzidos na era da modernidade tardia”. 

 A terceira possibilidade é a de reconhecer as diferenças como tal, apresentá-las sem 

máscaras e permitindo, sobretudo, que elas se apresentem sem receios, sem caráter 

proselitista, como pertencente a uma história peculiar que merece respeito. Isso não deve se 

dar na perspectiva da tolerância, pois nisso está implícito o sentimento de obrigação a 

convivência, tão ressentido quanto o da intolerância que explicita a impossibilidade da 

convivência. Tolera-se algo por não haver alternativa para sua eliminação ou neutralização 

dos seus efeitos que incomodam, portanto o que se tolera não perde sua carga negativa, 

apenas recebe o direito de co-existir. Também não é na perspectiva da aceitação, visto que 

aceitar significa aderir, concordar, é recair no equívoco de se tentar constituir um pensamento 

homogeneizante a respeito das opções, anulando seus pontos divergentes. Aceitar 

simplesmente também se configura em um processo em que estão presentes a submissão de 

um lado e a jugo do outro. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 9 

O reconhecimento tratado nessa possibilidade caminha para o conceito de alteridade, 

da dialogicidade freiriana, onde não há vencidos nem vencedores, mas sim perspectivas que 

se encontram e estabelecem formas inteligentes e amorosas de coexistirem, sendo cada uma 

elas mesmas e não o pretenso reflexo delas nas outras e vice-versa. 

 
CONCLUSÃO 

 
Os argumentos tecidos são suficientes para justificar uma dedicação aos estudos 

voltados para o trato pedagógico à diversidade religiosa dado pela escola pública. Os sujeitos 

presentes no espaço escolar têm identidades diferentes e precisam conviver em um mesmo 

local, no qual devem sentir-se dispostos a participar e se desenvolverem solidariamente. A 

anulação ou o descaso para tais identidades, seja por imposição ou omissão, faz com que a 

escola não cumpra com o seu papel de formar cidadãos habilidosos para viver na diversidade 

que é a própria sociedade. 

A questão não está na pertinência de se tratar a diversidade religiosa dentro do espaço 

escolar, mas sim de como isso deve ser concebido dentro do currículo e materializado nas 

práticas pedagógicas, o que depende de qual possibilidade de trabalho pedagógico a escola 

pretende assumir, posto que os seus alunos não são alheios às práticas por ela escolhidas. O 

aluno “pode ler segundo o modelo dominante, ler de forma negociada ou francamente 

oposicionista; quer dizer, ele jamais é passivo” (HALL apud FILHO, 2008, p. 33). 

Ao invés de finalizar com mais respostas, quero lançar algumas perguntas que me 

parecem apropriadas para aglutinarem-se aos argumentos aqui expostos para responder 

positivamente à questão de origem: pode a lei por si só eliminar os conflitos gerados pelas 

diferentes concepções religiosas presentes no espaço escolar? Deve a escola omitir-se da 

reflexão responsável sobre a sua diversidade religiosa? É a diversidade religiosa um elemento 

importante no processo de formação educacional? A educação escolar resume-se ao saber 

científico? É saudável e/ou produtivo o aprendizado em ambientes hostis? 

Ponderar sobre estas inquietações é mais que uma obrigação, é uma necessidade que 

emerge nos tempos atuais das quais não temos como fugir.   
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i Adauto Leite Oliveira e licenciado em Pedagogia pelas Faculdades Integradas Olga Mettig, 
Especialista em Projetos Educacionais e Informática pelo Centro de estudos de Pós-Graduação Olga 
Mettig – CEPOM, Mestrando em Educação (Programa de Pós-Graduação em Educação e 
Contemporaneidade, Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Faz parte do grupo de pesquisa 
Historia da Educação da Bahia – HISTEDBA, ligado ao grupo de pesquisa História da Educação do 
Brasil – HISTEDBR. 
 
ii Aspou-se a palavra modelo por se referir a um termo que pode assumir conceitos diversificados, a 
depender de quem o utiliza. 
 
iii O termo “escola temática” foi concebido em virtude de existirem instituições como, por exemplo, 
escolas declaradamente católicas ou evangélicas e escolas estruturadas à luz da cultura africana, que 
possuem um currículo bastante direcionado aos seus princípios religiosos e culturais. Portanto, dando 
ênfase a temas religiosos específicos. 
 
iv A proposição de estudos ao invés de ensino traz um sentido mais apropriado na relação de 
aprendizado mútuo, onde o professor deve ser também ouvinte atento dos seus alunos.  
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