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RESUMO: 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar abordagens sobre o Ensino Religioso  

versando sobre o ensino da Religiosidade de Matriz Africana trabalhada no contexto escolar a 

partir da aplicabilidade da lei 10.639/03. No primeiro momento farei um breve contexto sobre 

escola e currículo, refletindo sobre o espaço escolar e a versatilidade do currículo na tentativa 

de atender a diversidade encontrada no ambiente escolar referente aos sujeitos envolvidos, 

seguindo sobre a construção do Projeto Político Pedagógico e o Ensino Religioso, além da lei 

10.639/03 e sua relação com a diversidade, seguido de um breve relato sobre a Religiosidade 

de Matriz Africana e o seu contexto em sala de aula, seguido das considerações finais. 
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ABSTRACT: 

 

This paper aims to present different approaches on the Religious Education is about teaching the 

Religion of MotherAfrican worked in the school from the applicability of the law10.639/03. At first do a 

brief background on the school andcurriculum, reflecting on the school space and versatility curriculum 

in an attempt to meet the diversity found in the environment school concerning the individuals 

involved, following on the construction of Political Pedagogical Project and Religious Education, and 

the Law 10.639/03 and its relation  to diversity, followed by  a brief account of the Religion of African 

origin and its context in the classroom,followed by closing remarks.  
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Uma Breve Reflexão: escola e currículo 

 

 

A educação está em constante transformação, isso se dá por pertencer a uma sociedade que 

transmutua constantemente e estão intrinsecamente ligadas ao contexto sócio, econômico, 

político e cultural. 

A escola deve ser um espaço privilegiado de inclusão de reconhecimento e pertencimento dos 

sujeitos sociais envolvidos principalmente no tocante às relações preconceituosas e 

discriminatórias e o seu combate. Dessa forma podemos afirmar que tais sujeitos possuem 

identidades com características próprias e exclusivas. 

É nessa escola, nesse campo diverso onde tudo acontece, onde a práxis pedagógica nos remete 

inicialmente apenas aos conteúdos aos métodos e nem sempre a história dos sujeitos atores e 

autores do cotidiano escolar e a sua relação com a escola. A escola não é um espaço estático, 

ao contrário, constitui-se em espaço e tempo de formação de identidades sócio-culturais de 

reprodução e enfrentamento de preconceitos e também de formas correlatas de intolerância 

proporcionando o desenvolvimento das capacidades de maneira a favorecer a compreensão e 

intervenção nos fenômenos sociais e culturais possibilitando aos sujeitos usufruírem das 

manifestações de sua comunidade sejam locais ou universais. 

Concebendo na escola uma dinâmica sócia, econômica, política e cultural, a mesma não 

acompanhou esse movimento social, ficando à margem dessa dinâmica. A escola foi apartada 

da sociedade e retransformou suas funções passando por um processo de sucateamento. 

Na discussão da qualidade da educação no contexto atual, entendo que o currículo é também 

um espaço além de político, cultural.  

 

O currículo corresponde em síntese, a uma forma política cultural, acentuando-se 
com a expressão política cultural a dimensão do processo de escolarização. 
(MOREIRA apud GIROUX e MCLAREN, 1995, p. 10). 

 
 

Na atualidade o currículo constitui pilares da reforma cultural que em tempos de globalização, 

esses avanços colocam desafios para responder aos problemas da contemporaneidade, 

propondo que a universalidade estimule a escola a desenvolver um Projeto Político 

Pedagógico para o interesse e para as necessidades dos atores envolvidos. Nessa reflexão a 

escola deve desenvolver seu Projeto Político Pedagógico para atender as necessidades da 

sociedade que está em processo contínuo de transformação. 
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Para atender tais necessidades o professor assume um papel de fundamental importância 

sendo o elo de reconstrução da sala de aula a partir de um novo projeto político Pedagógico, 

que atenda as necessidades agora não só dos atores externos – alunos - mais também dos 

atores internos – equipe administrativa e técnica e comunidade. 

Ressalvo também que esta escola reconhece todos os problemas enfrentados e que seu 

ambiente interno seja favorável ao trabalho para que possa ocorrer o tão sonhado processo de 

ensino-aprendizagem. 

A construção desse projeto Político Pedagógico deve atender as duas esferas totalmente 

diferenciadas. A primeira a questão técnica do processo educacional. A segunda e mais 

importante, a formação desse currículo para que a escola tenha a mobilidade social, política, 

cultural e econômica adequada à realidade, e aos tempos de cada estudante, que desafie aos 

professores a superação de todas as dificuldades que serão encontradas diariamente na prática 

docente e pedagógica e principalmente na versatilidade que esse currículo terá na criação, re-

criação construção e des-construção do espaço escolar a fim de atender e contribuir para uma 

consciência global, identificando seus sujeitos e suas devidas identidades. 

Enquanto Pedagoga tive a oportunidade de participar e observar a re-elaboração do Projeto 

Político Pedagógico da escola que eu ministrava aulas do Ensino Fundamental em especial a 

terceira e a quarta séries. Na elaboração nós professores procurávamos apenas resolver os 

assuntos pertinentes aos conteúdos, avaliações, poucos projetos educacionais e nada de falar 

em um estudo sobre a comunidade de entorno da escola e nem muito menos sobre a 

identidade dos alunos e muito menos na criação de mecanismos para atender a nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em seu artigo 24A e 79B. 

Percebi que em várias unidades escolares, os profissionais passam por um processo de re-

construção sem construir um projeto que visualizasse os seus atores principais: os sujeitos 

envolvidos no processo de aprendizagem – os nossos alunos. 

 

 

A Concepção do Ensino Religioso e o Projeto Político Pedagógico 

 

 

Pensar no perfil pedagógico e curricular do Ensino Religioso é buscar discuti-lo dentro da 

atual proposta de concepção do currículo, provocando um processo de discussão importante e 

necessária sobre o tema. Consequentemente existe um paradigma e uma grande lacuna entre a 
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teoria educacional e a prática pedagógica, entre o planejamento e a ação entre o prescrito e o 

que sucede nas salas de aulas.  

Portanto o Ensino Religioso deve ser concebido através da escola com o objetivo de 

conhecimento próprio e objetivos específicos enfatizando os interesses e as necessidades dos 

sujeitos envolvidos, tendo ênfase na formação cidadã a partir das concepções e contribuições 

das tradições religiosas e a sua afirmação para a humanidade. 

 

Por questões éticas e religiosas e pela própria natureza da Escola, não é função dela 
propor aos educandos a adesão e vivência desses conhecimentos, enquanto princípios 
de conduta religiosa e confessional, já que esses são sempre propriedade de 
determinada religião (PCNER, 2002, p. 22). 
 
 

A religiosidade tem um lugar na história, pois apresenta um destaque na organização da vida 

das pessoas e da sociedade numa busca incessante de superação da fragmentação das 

experiências da realidade. 

Levanto dois aspectos importantes para problemas que considero o entendimento da 

disciplina. O primeiro está ligado ao Ensino Religioso como imposição ao meio escolar como 

preocupações político-religiosas do que verdadeiramente a orientação e formação dos sujeitos. 

Como em um país de inúmeras formações religiosas esse Ensino Religioso será ministrado? 

Será ministrado como uma questão de educação pessoal, onde a opção religiosa do educador ² 

prevalece?  

Ou como uma questão de ensino, onde uma pessoa educada é aquela que assimila interioriza e 

aprende um conjunto de conceitos, práticas e valores que caracterizam uma determinada 

cultura, sendo capaz de interagir de forma adaptada com o ambiente físico e social no seio da 

mesma? (COLL, 1991). 

O segundo está atrelado à estreita relação entre a Igreja e o Estado. É uma questão histórica³, 

vital de como separar Ensino Religioso sem confissão e de mera catequese? Para a 

compreensão do segundo aspecto é necessário compreender os princípios da laicidade que 

acompanham os estados Modernos como o Brasil. 

De acordo com (Domingos, 2008), a laicidade é um princípio da República Francesa que tem 

como ideal a igualdade na diversidade.  É concebida como uma construção de uma sociedade 

livre que preserva o espaço público.  

________________ 
² Observação que algumas escolas incluem na sua rotina um momento de reflexão religiosa utilizando a oração 
do “ Pai Nosso” ou outras de caráter cristão. 
³ A Presença da igreja católica na educação, tendo sidos os professores vindos de Portugal,na sua maioria padres. 
O interesse da metrópole era “salvar” o pecado dos recém-descobertos. 
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Então a laicidade une o princípio da igualdade entre os seres humanos, fundada na autonomia 

de cada um. É então a garantia de liberdade e pensamento do homem cidadão dentro da 

comunidade política. 

 

“Ninguém pode ser perseguido por suas opiniões, mesmo religiosas, contanto que 
sua manifestação não perturbe a ordem pública”... “Toda pessoa tem direito à 
liberdade de pensamento, consciência e religião” (Declaração dos Direitos do 
Homem, Arts. 10e 18, 1979). 
 

 
Aproveitando os conceitos de laicidade do Estado, gostaria de abordar o Ensino religioso no 

Brasil considerando as principais perspectivas que formaram o povo brasileiro: a européia, a 

indígena e a africana. Os diversos contextos produziram várias formas de enxergar o mundo e 

o divino que estão presentes dentro do ambiente escolar brasileiro. Com certeza é uma tarefa 

árdua extinguir as idéias eurocêntricas que permeiam o cotidiano escolar durante séculos e 

que estão marcados nos livros didáticos, nos livros de história e nas aulas de Ensino Religioso 

que seguem a postura e influência da catequese cristã. Para tanto os professores devem ser 

preparados para administração dos conteúdos em sala de aula sem essa influência de acordo 

com a legislação sem “ônus” para o Estado.  

 

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 vedada a 
qualquer forma de proselitismo (LDB nº. 9394/06 Art.33). 

 
 
Na revisão do artigo 33 da LDB ficou evidenciado que o Ensino Religioso deixou de ser 

meramente teológico e passa a assumir um perfil pedagógico de re-leitura das questões da 

sociedade brasileira orientados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s). Então o 

Ensino religioso no Brasil beberá nas fontes das culturas oriental, ocidental e africana. 

Em minhas observações o que vem acontecendo é que o profissional ainda adota uma postura 

nos moldes confessionais cristãos sem iniciar o diálogo com as diversas manifestações 

religiosas e sem o entendimento do homem e o seu sagrado, sem interagir com os vários 

sujeitos em sala de aula, mantendo os valores arcaicos e cristãos da sua formação. 
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A Diversidade Étnico Racial: Lei 10.639/03 

 

 

Tudo o que diferencia algo do outro é diverso, é diversidade. Falar sobre diversidade no 

contexto atual é perceber que fomos educados a pensar de forma engessada, vendo a 

sociedade de forma semelhante, essa maneira de enxergar a sociedade nos traz uma herança 

cultural de intolerância a o outro e ainda precisamos fazer uma reflexão e um esforço para 

quebrar esse pensamento que a contemporaneidade mantém cristalizado sobre tudo, levando 

ao pensamento que uma cultura se considera superior a outra. 

Pensar na diversidade na escola é entender que a sociedade aponta transformações necessárias 

através da educação na redefinição de conceitos dos planos de atitudes manifestadas nos 

gestos, comportamento e palavras que caracterizam os grupos sociais. 

O cotidiano escolar é o espaço onde os sujeitos podem partilhar experiências dos seus grupos 

em sua diversidade, apenas no olhar um para o outro, se permite a constatação de que todos 

são diferentes, trazendo a consciência que todos somos iguais, mais somos diferentes. Ensinar 

a pluralidade ou viver a pluralidade? (PCN’s, 2001, 57). 

A diversidade étnico racial  é uma temática bastante discutida na atualidade e principalmente 

a afro-brasileira e africana, tornando-se imprescindível a reflexão sobre as práticas 

curriculares. 

... No que diz respeito às relações étnico raciais ao reconhecimento e valorização da 
história e cultura dos afro-brasileiros, à diversidade da nação brasileira, ao igual 
direito à educação de qualidade, isto é, não apenas direito ao estudo, mas também à 
formação para a cidadania responsável pela construção de uma sociedade justa e 
democrática (CNE/CP, 2004). 
 
 

 A escola reforçou estereótipos, além de contribuir efetivamente na construção e disseminação 

de uma ideologia eurocentrista corroborando com o mito da inferioridade, omitindo os 

conteúdos relacionados à história do país relacionados à população negra e a contribuição do 

continente africano para a civilização humana e o seu desenvolvimento global. 

Analisando o currículo, a população afro-descendente e africana não aparece com sujeito mais 

como objeto do processo de escravização, com passado, sem presente e sem futuro.  

 

A presença do negro nos livros, frequentemente como escravo sem referência ao seu 
passado de homem livre antes da escravidão e às lutas de libertação que desenvolveu 
no período da escravidão e desenvolve hoje por direitos de cidadania, pode ser 
corrigida se o professor contar a historia de Zumbi dos Palmares, dos quilombos, das 
revoltas e insurreições ocorridas durante a escravidão; contar do que foi organização 
sócio-política econômica e cultural da África pré-colonial e também sobre a luta das 
organizações negras, hoje no Brasil e nas Américas (SILVA, 2005, p. 25). 
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Por conta do contexto histórico o movimento social negro desde os anos 70 apresenta uma 

pauta de reivindicação de alteração da abordagem sobre a cultura negra e sobre a África na 

escola e junto às estruturas de Estado, onde a proposta do movimento foi atendida em sua 

maioria com a assinatura da Lei 10.639/03, onde altera dispositivos da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96tornando obrigatório o ensino da temática 

História e Cultura Afro brasileira, nos estabelecimentos de ensino Fundamental e Médio das 

redes pública e particular e como forma de regulamentar alei em 2004 foi assinado o Parecer 

003/2004 que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico 

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro brasileira e Africana propondo um conjunto 

de ações pedagógicas visando a implementação da lei. 

 

É importante salientar que tais políticas têm como meta o direito dos negros se 
reconhecerem na cultura nacional, expressarem visões de mundo próprias, 
manifestarem com autonomia individual e coletiva, seus pensamentos (CNE/CP, 
2004). 
 
 

 
 
Um breve contexto sobre a Religiosidade de Matriz Africana  
 
 
 
 
“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua 

religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender; e se podem aprender a odiar, podem ser 

ensinadas a amar” (Nelson Mandela). 

A Religiosidade de Matriz Africana contempla a existência das energias ancestrais que 

auxiliam aos homens da terra e tem influência na determinação do destino. Os adeptos da 

Religiosidade de Matriz Africana cultuam os antepassados, o respeito aos seus ancestrais e 

sacralizam o presente. 

A maior parte dos elementos que formam a cosmovisão africana está presente nos cultos aos 

ancestrais4. 

 

 
 
 
___________________________________ 
4 Antepassados podem ou não vir a ser ancestrais, porém todo ancestral um dia já foi antepassado, seja em forma 
humana ou em forma natural (rios, árvores, mata, etc). (OLIVEIRA, 2003, p.67). 
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Essa cosmovisão de mundo se reflete na concepção de universo de tempo, na noção 
africana de pessoa, na fundamental importância da palavra e na oralidade como 
modo transmissão de conhecimento na categoria primordial da força vital na 
concepção de poder e de produção na estruturação da família nos ritos de iniciação e 
socialização dos africanos e, é claro tudo isso assentado na principal categoria de 
cosmovisão africana que é a ancestralidade. (OLIVEIRA, 2003, 71). 
 
 

O Culto de religiosidade de matriz africana está ligado à igualdade, e a diversidade é o ponto 

diferencial, pois o respeito às diferenças está pela inclusão de todos, o que não ocorre, por 

exemplo, do que não ocorre em determinadas práticas religiosas ocidentais. 

Geralmente as comunidades de Religiosidade de Matriz Africana são matriarcais e a mulher 

tem um papel de destaque na vida social, cultural, política e muitas vezes econômica com voz 

e poder e voz em sua comunidade. Esse fenômeno natural dar-se pelo fato da mulher ter um 

papel fundamental ao nascer e ao partir da vida terrena. 

 

A mulher está relacionada com os grandes mistérios da criação, porque elas mesmas 
são gestadoras.  No continente africano, as mulheres mereceram o devido 
reconhecimento social e cultural, o que se reflete na cosmovisão africana 
(OLIVEIRA, 2003, 69). 

 
 
 
O Ensino da Religiosidade de Matriz Africana em Sala de Aula 
 

 

A formação escolar deve propiciar o desenvolvimento de capacidades, de tal forma que o 

favorecimento, a compreensão e a intervenção nos fenômenos sociais e culturais possibilitem 

aos alunos a usufruir as manifestações de sua comunidade. 

Os conhecimentos transmitidos na escola sempre são recriados e recebem sempre um novo 

sentido, pois é fruto de uma construção dinâmica que interage entre o saber formal 

escolarizado e os demais saberes, entre o eu se aprende na escola e o que traz consigo para o 

espaço do saber escolar em processo contínuo e permanente de aquisição de saberes. 

A religião de Matriz Africana tem muito a nos ensinar no quesito educação, pois a educação 

socializa através do conhecimento que é passado de geração em geração de família para a 

continuidade do seu saber e manutenção da sua família, onde toda a religião carrega uma 

teologia pedagógica. 

A Religiosidade de Matriz Africana tem na função dos seus sacerdotes e sacerdotisas a 

formação educacional integral em um aspecto que o corpo e a mente, o espírito, a vida ética, 

filosófica e religiosa, onde desde cedo crianças aprendem que são esses princípios que 
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norteiam a formação do homem por toda a vida. Tais conteúdos são importantes a serem 

adotados em sala de aula, pois vivemos em uma sociedade totalmente fragmentada onde o 

ensino aprendizagem acontece da mesma maneira. 

Práticas relacionadas à preservação manutenção de bens e valores como ancestralidade, 

família, identidade, liberdade, igualdade, diversidade, dentre outros circulam como valores 

instaurados na Religiosidade de Matriz Africana. 

O nosso maior problema para que tais valores sejam colocados em prática reside na herança 

cultural e na carga histórica do confessionalismo e proselitismo que o Estado manteve até a 

proclamação da república de 1889, trazendo como único dispositivo referente à Educação 

brasileira o caráter laico do ensino nas instituições oficiais. Até então tínhamos a religião 

como uma constituinte dos grandes “aparelhos ideológicos do Estado, concorrendo para o 

fortalecimento da dependência ao poder político por parte da Igreja. Dessa forma, a 

constituição eclesial é o principal sustentáculo do poder estabelecido e o que se faz na Escola 

é o Ensino da Religião Católica Apostólica Romana” (PCNER, 1996). 

Temos que afastar as idéias hegemônicas, pois não existem tradições religiosas, nem melhores 

ou piores, superiores ou inferiores e a tradição religiosa faz parte do universo cultural de um 

povo. 

Para se conhecer a importância de uma tradição religiosa precisa conhecer a cultura na qual 

ela nasceu e como se constituiu no processo civilizatório daquele povo ou nações. É 

pretensioso pensar o mundo a partir de uma única tradição religiosa, o mundo jamais terá uma 

única cultura e jamais terá uma tradição religiosa. 

Os tempos atuais permitem clamar pela liberdade e diversidade e conhecimento como 

ferramenta importante para a educação das relações étnico raciais ao respeito à população afro 

descendente existente aqui. 

 

 

Considerações Finais 

 

A religiosidade de matriz africana é minoritária no grupo de religiões no Brasil, isso não quer 

dizer que seja mais ou menos importante que outra religião historicamente majoritária no 

Brasil. A cultura africana hibridizou nosso país e está enraizado em nós e deve ser abordada 

no contexto e no cotidiano escolar, e é na escola que a construção e também a re-construção 

da identidade do sujeito é formada dentro de uma proposta de educação plural que propõe a 
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aplicabilidade da lei 10.639/03 e que através do seu parecer perpassa por todas as disciplinas 

do currículo escolar. 

É incontestável a contribuição da Religiosidade de Matriz Africana no processo de educação 

dos sujeitos, pois nela o individuo é visto como sujeito da sua própria história e onde as suas 

experiências são valorizadas e é a partir delas que se dá sua inserção no contexto religioso e 

social. 

Precisamos pensar formas de sensibilização mais eficazes para encontrarmos nos espaços 

escolares profissionais mais preparados para o ensino da pluralidade e diversidade e dispostos 

a uma releitura do universo escolar, seu novo contexto e os sujeitos envolvidos. 

Ressalto a necessidade de um novo formato de políticas de formação de professores de Ensino 

Religioso que atendam as propostas pedagógicas e de reconhecimento inclusive das políticas 

de Estado onde a Cultura Africana e Afro Brasileira é contribuinte para a formação do estado 

e da sociedade brasileira. 
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