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RESUMO 

 
 
Esta dissertação versa sobre o tratamento educativo dado à questão da diversidade 
religiosa presente na escola pública, tomando como caso de estudo a escola municipal 
Abrigo Filhos do Povo, situada no bairro da Liberdade, em Salvador-Ba, tendo em vista 
as implicações que isso pode gerar no processo de ensino aprendizagem e nas relações 
interpessoais. A pesquisa é um estudo de caso e de cunho qualitativo, com sua 
sustentação metodológica em autores como Macedo (2004); Gatti (2005); Demo (2001); 
Mattelart (2004); Nosella & Buffa (2009); Bardin (2009); Orlandi (2009) e Lüdke e 
André (1986). Para a perspectiva de práticas educativas, que se estende para além do 
trabalho docente, foi escolhido Libâneo (1994), como principal referência, mas sem 
desprezar a importância de Freire (1987, 1996, 1997, 1998 e 2003); Saviani (1998), 
Gaddoti (1994) e outros. Bogardus (1965); Eliade (2010); Gaarder (2005); Wach 
(1990); Akkari (2010); Bourdieu (2010); Foucault (2010); Weber (2009); Junqueira 
(2010, 2011), Diniz (2010) e Durkheim (1996) compõem o principal quadro teórico 
deste trabalho, no que tange a discussão da diversidade e do fato religioso na sociedade. 
Os dados colhidos no campo, através de questionários, grupo focal, aplicação da escala 
de Bogardus, documentação legal e histórica da instituição, somados a observações do 
cotidiano, muito contribuíram para uma análise equilibrada do objeto da pesquisa. A 
mudança no cenário religioso brasileiro apontado pelo censo do IBGE (2000), os 
diversos casos de intolerância religiosa dentro do contexto escolar, noticiados nas várias 
mídias, assim como as dificuldades encontradas pelos profissionais da educação para 
lidar com a inclusão das novas normativas, a exemplo da Lei 10.639/03, fazem com que 
o interesse a respeito da dinâmica adotada por uma escola para lidar com essas questões 
se tornasse imprescindível no momento histórico atual, posto que, além da garantia do 
êxito acadêmico, a escola deva se preocupar em formar pessoas capazes de interagir 
pacificamente com os diferentes, garantindo a própria existência da humanidade. 
 
Palavras - chave: 1. Educação.  2. Prática educativa.  3. Brasil - Usos e costumes 
religiosos. 4. Ensino fundamental.  5. Religiões - Brasil.   6. Abrigo Filhos do Povo. 
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ABSTRACT 
 
 
This dissertação turns on the educative treatment data to the question of the present 
religious diversity in the public school, taking as study case the municipal school 
Shelter Children of the People, situated in the quarter of the Freedom, in Salvador-Ba, 
in view of the implications that this can generate in the process of education learning 
and the interpersonal relations.The research is a study of case and qualitative matrix, 
with its metodológica sustentation in authors as Macedo (2004); Gatti (2005); Demon 
(2001); Mattelart (2004); Nosella & Buffa (2009); Bardin (2009); Orlandi (2009) and 
Lüdke e Andres (1986). For the perspective of practical educative, that if extends stops 
beyond the teaching work, Libâneo was chosen (1994) as main reference, but without 
disdaining the importance of Freire (1987, 1996, 1997, 1998 e 2003); Saviani (1998), 
Gaddoti (1994) and others. Bogardus (1965); Eliade (2010); Gaarder (2005); Wach 
(1990); Akkari (2010); Bourdieu (2010); Foucault (2010); Weber (2009); Junqueira 
(2010, 2011), Diniz (2010) and Durkheim (1996) compose the main theoretical picture 
of this work, in what it refers to the quarrel of the diversity and the religious fact in the 
society. The data harvested in the field, through questionnaires, focal group, application 
of the scale of Bogardus, legal and historical documentation of the institution, added the 
comments of the daily one, much had contributed for a balanced analysis of the object 
of the research. The change in the Brazilian religious scene pointed by the census of the 
IBGE (2000), the diverse cases of religious intolerância inside of the pertaining to 
school context, notified in some medias, as well as the difficulties found for the 
professionals of the education to deal with the inclusion of new the normative ones, the 
example of Law 10,639/03, makes with that the interest regarding the dynamics adopted 
for a school to deal with these questions if became essential at the current historical 
moment, rank that, beyond the guarantee of the success academic, the school must if 
worry in forming capable people of interacting pacifically with the different ones, 
guaranteeing the proper existence of the humanity. 
 
Keywords: 1. Education. 2. Educational practice. 3. Brazil-uses and religious customs. 
4. Elementary school. 5. Religions-Brazil. 6. Shelter Children of the people. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Penso ser pertinente, antes mesmo de adentrar na discussão mais específica desta 

dissertação, situar, ainda que resumidamente, o lugar de onde eu falo, das referências e 

experiências de vida que tomo para discorrer com certa responsabilidade acerca de um 

tema tão complexo e ao mesmo tempo provocador de paixões, por vezes, até 

inconciliáveis, dependendo do contexto em que elas eclodam, que é a diversidade 

religiosa. Peço a licença para não enquadrar as quatro primeiras laudas em nenhum 

referencial teórico, como de praxe nos diversos trabalhos deste porte, pois esta descrição 

a priori, embora não única do ponto de vista histórico e humano, é individual e 

intransferível, como história singular que não pode ser contada a partir de outro olhar 

que não seja, exclusivamente, o meu. 

Nasci em 21 de junho de 1970, em casa, nesta capital. Sou o 7° de treze filhos de 

um mesmo casal. Segundo o que contam meus parentes mais velhos, escapei de falecer 

graças a Deus, já que o barulho dos fogos de artifício soltados pela comemoração do tri 

campeonato mundial de futebol, conquistado pela seleção brasileira, provocava reações 

em mim de forte sangramento, logo após o parto. É pertinente registrar que na minha 

família havia uma mistura interessante em relação à religiosidade, minha avó por parte 

de mãe cultuava o Candomblé (foi a minha parteira), meus pais se declaravam católicos 

e meus irmãos seguiam outras tantas denominações, e todos, segundo a sua fé, pediram 

por minha vida. Portanto, há algo que entrelaça as relações de modo tão incisivo, que as 

diferenças por elas mesmas jamais conseguirá eliminar: o desejo de existir com o outro 

e da existência do outro como fator importante no mundo, firmando o homem como um 

ser social e inevitavelmente afetivo. 

Durante a minha vida estive em muitos espaços religiosos, o primeiro foi em 

terreiros de candomblé que havia próximos à minha casa, os seus membros eram 

amigos da minha família e tínhamos uma relação muito próxima, os primeiros anos na 

escola pública foram de contato com o catolicismo nas aulas de religião, tive 

ensinamentos com as Testemunhas de Jeová, por volta dos 09 anos, quando comecei a 

trabalhar em uma carpintaria onde os donos também eram amigos da minha família, 

mas não dei seguimento aos estudos para o batismo. Após a morte de meu pai, outros 
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membros da minha família tornaram-se Testemunhas de Jeová e eu continuei, por assim 

dizer, “no mundo”. 

Foi no curso de Pedagogia que comecei a entender, teoricamente, o porquê das 

tantas dificuldades que enfrentava no cotidiano, que tinham a ver, principalmente, com 

a minha cor e condição social, pois fazia parte de uma minoria que as elites não desejam 

ver, com diferenças intoleráveis para o padrão social montado. Aceitar o outro como ele 

é não combina com as práticas de uma sociedade calcada em princípios racistas e 

capitalistas. 

Se eu compreendia a religiosidade como um aspecto importantíssimo da vida 

humana, era a compreensão de uma estrutura social de exclusão, descortinada pelo 

contato com outras formas de análise da realidade, que me fazia adiar a decisão de 

adentrar no convívio religioso ao qual parte dos meus familiares optou. Portanto, os 

conhecimentos científicos me tomaram de maneira surpreendente! Não que isto me 

tenha feito um homem sem fé, mas sim um homem cujo desejo de justiça, de estar 

politicamente no mundo, se apresentavam mais iminente que a sede por buscar a 

imortalidade em qualquer espaço religioso. 

Dessa história de vida, carrego uma compreensão mais dilatada das relações 

humanas, pois nunca tomei aspectos culturais como parâmetros impeditivos para 

constituir boas amizades e, vendo com mais agudeza a situação de desconforto entre os 

seres humanos por causa das suas opções religiosas, sinto que discutir sobre a 

diversidade religiosa é algo menos conflituoso para quem não pertence a nenhum grupo 

religioso, estar dentro, pertencer, é sempre mais complicado, devido a problemas éticos 

inevitáveis durante o percurso, pois a razão encontra serias limitações em confronto 

com a fé, sobretudo quando as análises desses espaços requerem um rigor igualmente 

elevado, inclusive, diante da sua própria crença. 

 Na esfera estadual, após a municipalização dos centros de educação infantil, 

onde ajudava na supervisão pedagógica, comecei a trabalhar apoiando na construção de 

um programa do governo estadual, o Programa Bahia Acolhe (grifo nosso), destinado 

à população em situação de rua, subsidiando com reflexões em torno dos seus objetivos 

e modo de operar. Orientei a elaboração do projeto operacional, depois ingressei em 

uma das frentes de trabalho propostas na operacionalização, que era encaminhar as 

pessoas em situação de rua, usuárias de substâncias psicoativas, para um centro de 

recuperação. Este último e atual trabalho me permite confirmar a hipótese de que é 

necessário abordar a questão da religiosidade na formação dos cidadãos. 
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Isto porque as limitações presentes na prestação desse serviço, relacionadas às 

perspectivas religiosas (é quase única a atuação de igrejas evangélicas e católicas neste 

segmento do trabalho social), apresentam a incapacidade humana em aceitar o outro 

com as suas escolhas pessoais, mesmo contendo no discurso o argumento de amor 

incondicional ao próximo e a determinação constitucional de um estado brasileiro laico. 

Sinto-me convicto de que se as pessoas fossem educadas desde a infância para esse tipo 

de convivência, os desconfortos causados por conta dos dogmas religiosos seriam bem 

menores. 

No município de Salvador, atuo como professor, em duas instituições – Irmã 

Dulce, pela manhã e Drª Maria do Carmo Vilaça, à noite –, devido a minha mudança de 

residência para o bairro de Águas Claras, em 2008, pedi transferência da Escola Abrigo 

Filhos do Povo – EAFP, no bairro da Liberdade, onde comecei a atuar na rede 

municipal de ensino, em 2004. Nessas instituições tenho sugerido e ajudado a implantar 

propostas de trabalho que levam em conta a realidade dos educandos e o respeito às 

diversidades. 

A realização do Ciclo de palestras com o tema “Religião e religiosidade” 

(grifo nosso), No Segmento de Jovens e adultos, na escola Drª Maria do Carmo Vilaça, 

trouxe à tona o que já se tinha em hipótese: ações veladas de intolerância. Por outro 

lado, a forma de organização da proposta do ciclo, tendo em vista que os convidados 

foram trazidos pelos próprios alunos dos espaços espirituais que costumam freqüentar, 

evidenciou um aspecto extremamente positivo: a diminuição da animosidade no 

discurso e nas ações entre os alunos, pois ali estavam representadas as suas vozes e as 

vozes de quem convivia consigo. 

Nas exposições de si e do outro, muitos perderam o medo de declarar-se 

pertencente a um determinado espaço religioso, sobretudo os adeptos do Candomblé e 

Testemunhas de Jeová, denominações que apresentaram maior índice de rejeição entre 

os alunos do noturno. O que confirmaria que o combate à intolerância religiosa no 

contexto escolar passa pela concepção e organização das práticas educativas adotadas 

pelo grupo de profissionais da instituição de ensino. 

A perspectiva da diversidade religiosa, como elemento norteador de práticas 

educativas nas relações sociais, sempre esteve presente em minha caminhada de vida e 

profissional. A percepção de que este eixo implicou, e vem implicando de modo 

significativo, em outras questões, como racismo, violência, família, gênero, profissão e 

desigualdade social, o torna ainda mais desafiador para mim, no momento em que não 
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poderei discorrer sobre ele sem passear por essas problemáticas subjacentes, mesmo que 

sem a amplitude própria de quem se dedica a aprofundar-se em uma categoria 

específica. 

Agora posso dar seguimento a esta introdução, marcando em que ponto está 

centrado a minha perspectiva nesta pesquisa, ao não abrir mão da justa análise da 

realidade, que se apresenta culturalmente multifacetada, mas com posições de poder 

muito bem demarcadas. Por outro lado, assumo também o compromisso ético de 

colocar a minha disponibilidade em enveredar corajosamente neste desafio, a serviço de 

reflexões compatíveis com o entendimento de que corrigir erros históricos não significa 

uma simples mudança de posições de poder, mas, sobretudo, de posturas diante do 

outro, rumo a “aproximações conscientes”1. 

A religião representa o fundamento aceito para a maioria da humanidade, 

enquanto compreensão de existência do mundo, no mundo e com o mundo, mexe com o 

que há de mais íntimo em cada pessoa, sua essência não se localiza, diferentemente das 

minorias sociais reconhecidas, em nenhum campo objetivo, perceptível pelos sentidos 

empíricos, mas no espírito, na alma, na mente, ou em qualquer outro campo puramente 

abstrato, no lugar onde habita o sagrado (DURKHEIM, 1996 ; ELIADE, 2010). Este 

fundamento dita regras de conduta aos sujeitos, de qualquer situação ou condição 

sociocultural, onde quer que eles estejam. 

Falando em linguagem figurada, a religião não é um ramo, mas sim o 
tronco da árvore. Portanto, a análise de qualquer cultura dada acarreta 
não só a pesquisa dos teologúmenos, os mitos ou os ritos como meio 
de decifrar a atitude religiosa, mas também processo de percepção e 
exploração da atmosfera própria e estudo cuidadoso das atitudes 
gerais reveladoras da expressão integral da vida (WACH, 1990, p. 28). 

Atualmente, há um clamor constante das minorias (AKKARI, 2010) (pobres, 

negros, índios, homossexuais, mulheres, portadores de necessidades educativas 

especiais, entre outros), por uma educação mais igualitária para todos, que respeite as 

diferenças, tirando-as da marginalidade. Entretanto, os conflitos gerados a partir da 

tomada de consciência das minorias, são próprios dos últimos séculos e, mesmo que 

com passos lentos, vem apresentando através de fatos concretos, como criação de leis e 

                                                
1 Defendo que as aproximações conscientes são aquelas em que se entende a não obrigatoriedade de se 
abrir mão de convicções individuais para estar com o outro, menos ainda perceber estas aproximações 
como ameaças a uma suposta integridade que, se realmente íntegra, não tem como ser ‘corrompida’ 
apenas pela presença de outras integridades, mas que pode, inclusive, ser fortalecida e compartilhada. 
Portanto, não é a aproximação ingênua, mas a necessária para o envolvimento sadio de pessoas que 
precisam existir em um mesmo espaço. Farei uma maior fundamentação deste conceito no capítulo III. 
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campanhas educativas, a diminuição gradual de posturas radicais que a essas minorias 

são direcionadas. Se for levado em consideração que grande parte dos conflitos 

humanos estive ligado a diferenças religiosas e que estas precedem a consciência de 

minorias presente na modernidade, perdurando até os dias atuais, certamente se pode 

afirmar que as dificuldades nas relações humanas vão para além da concepção de 

minorias. 

No bojo desta discussão, devem-se considerar os não religiosos, que 

desenvolvem uma relação “profana” (ELIADE, 2010) com o mundo, e precisam 

transitar em todos os espaços públicos frequentados também por religiosos, aumentando 

as diferenças partindo das compreensões peculiares de mundo e, portanto, também o 

desafio de se estabelecer aproximações conscientes. Neste sentido, a escola, espaço 

privilegiado da diversidade, se vê obrigada a considerar estas nuances, pois é a falta de 

atenção às diferenças que vem promovendo diversos casos de intolerância, inclusive os 

conhecidos como bullyng2 na contemporaneidade, cada vez mais frequentes no 

ambiente escolar. 

A pesquisa “Diversidade religiosa, um desafio educacional: a Escola Municipal 

Abrigo Filhos do Povo”, surge em um momento histórico em que as discussões sobre 

educação e religião se acirram em torno da importância do fato religioso para a 

formação integral do sujeito, ao mesmo tempo em que se percebe uma onda de 

desilusão com o trabalho da escola pública no Brasil, laica, onde muitas pessoas 

preferem, quando têm condições materiais, matricular seus filhos em escolas privadas 

dirigidas por entidades religiosas, as quais atendem a certas expectativas de formação 

específicas, além do núcleo comum (conteúdos de disciplinas como Português, 

Matemática, História, Geografia, etc. que compõem o currículo obrigatório nacional) o 

que, do ponto de vista prático, é mais simples para uma mentalidade segregadora, 

levando-se em conta que há a evidente dificuldade para se conviver no espaço da escola 

pública que, por princípio, acolhe a todos sem privilégio. 

A pesquisa é um estudo de caso, de cunho etnográfico, ou seja, não se constitui 

precisamente em uma etnografia, dadas as reconhecidas limitações de tempo e técnicas 

próprias à realização desta tarefa com sua devida proporção. Contudo, ao admitir o 

                                                
2 “Bullyng é um palavra de origem inglesa que serve para identificar o fenômeno de agressão e de 
vitimização entre pares, em nível internacional. É descrito como abuso sistemático de poder, pois são 
comportamentos agressivos exercidos por um ou mais indivíduos sobre outros e identifica-se pela 
intencionalidade de magoar alguém (SMITH e SHARP, 1994, apud PEREIRA, 2002, p. 34)”.  
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cunho etnográfico, firmamos sem receios que houve no seu percurso uma nítida prática 

etnográfica, no sentido de que todo o trabalho foi desenvolvido com o objetivo de 

compreender o vivido na escola Abrigo Filhos do Povo, desde os questionários, a escala 

de distanciamento, o grupo focal e as observações da dinâmica dessa escola nas visitas 

regulares a ela pelo menos uma vez por semana. 

Dessa forma, a etnografia nesta pesquisa esta presente, porquanto ela esteve 

“calcada no imperativo da descrição reflexiva do detalhe contextualizado, do resgate 

dos sentidos construídos em contexto, a prática etnográfica nascida no interior das 

práticas pedagógicas” (MACEDO, 2004, p. 255), na apresentação material do fazer 

cotidiano e nos seus documentos macros, norteadores dessas práticas. 

Este trabalho de investigação tem como objetivo geral a compreensão das 

perspectivas e “práticas educativas” (LIBÂNEO, 1994) na escola Abrigo Filhos do 

Povo, perceptíveis nos documentos e no cotidiano escolar, que vão desde a construção 

das propostas pedagógicas à sua materialização no fazer educativo, para tratar a questão 

da diversidade religiosa. Tendo como objetivos específicos: 01. Perceber em que 

medida o respeito ou desrespeito à diversidade religiosa pode interferir no processo de 

construção dos instrumentos que orientam e consolidam as práticas pedagógicas no 

contexto escolar; 02. Analisar nos documentos da unidade escolar e nos da rede 

municipal de ensino, qual a orientação pedagógica para a diversidade religiosa, 

estabelecendo uma relação entre disciplinas/áreas do conhecimento e os princípios que 

nortearam as suas construções; 03. Identificar as estratégias adotadas, na escola 

escolhida como campo de investigação, para tratar a diversidade religiosa, no intuito de 

refletir se são favoráveis à promoção de aproximações conscientes entre os diferentes; 
04. Investigar, na escola Abrigo, os principais motivos que podem gerar resistências 

e/ou facilitar o trabalho consciente com a diversidade religiosa. 

Por extensão, interessou-se também em investigar como esta escola compreende 

a sua própria prática e qual a importância dada às peculiaridades de seus alunos, muitas 

vezes, reflexo de uma educação familiar etnocêntrica, para a organização da sua 

atividade educacional cotidiana, em confronto com um estado laico, mas permeado de 

interferências religiosas, inclusive em seus documentos normativos (DINIZ, 2010; 

JUNQUEIRA, 2010; JUNQUEIRA; WAGNER, 2011; SOARES, 2010). Assim, cabe-

nos definir mais precisamente o prisma que se tem neste trabalho quando nos referimos 

a práticas educativas, pois consideramos que: 
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As formas que assume a prática educativa, sejam não-intencionais ou 
intencionais, formais ou não formais, escolares ou extra-escolares, se 
interpenetram. O processo educativo, onde quer que se dê, é sempre 
contextualizado social e politicamente; há uma subordinação à 
sociedade que lhe faz exigências, determina objetivos e lhe provê 
condições e meios de ação (LIBÂNEO, 1994, p. 18). 

Portanto, o modo como os alunos interagem nas relações estabelecidas nos 

diversos espaços (portaria, cantina, biblioteca, corredores, áreas de lazer, etc.), é tão 

importante quanto as relações estabelecidas em sala de aula com o professor (a), tão 

educativo quanto e, portanto, apresenta experiências educativas, vinculadas a um 

determinado fazer pedagógico – mesmo que não consciente ou sistematizado –, 

reconhecendo-se a igual importância das diversas modalidades possíveis de educação: 

formal, informal e não-formal (LIBÂNEO, 1994; GOHN, 2008). 

Mesmo que o professor (a) adote uma postura altamente democrática e aberta, 

pouco adiantará se a direção adota um discurso que exclui quando atende a um aluno, 

pai ou mãe; pouco adiantará se o porteiro, ao receber os alunos, lhes dirige palavras 

discriminatórias por conta da sua aparência ou atitude que o identifica como pertencente 

a uma determinada doutrina religiosa ou classe social; se, na cantina, a merendeira 

repete a merenda apenas para aqueles que ela vê com bons olhos a partir da sua 

identificação pessoal; ou se, em um momento de tensão entre dois alunos, se faça, por 

parte de quem se envolva para mediar o conflito, um julgamento a priori de quem tem 

ou não a razão a partir dos evidentes e diferentes lugares ocupado pelos dois. 

Certamente, a questão religiosa precede, historicamente, todas as outras questões 

simbólicas de diferença entre os seres humanos, interferindo na vida política, econômica 

e social do homem, em todas as partes do planeta (GAARDER, 2005) e, mesmo sendo 

tão antiga, percebe-se que o homem ainda não conseguiu superar o sentimento 

etnocêntrico ligado a ela. Os movimentos conciliatórios entre as religiões, sobretudo 

através das bases do ecumenismo (NAVARRO, 2002), ao contrário dos movimentos 

prol minorias, tenta traçar um modo de coexistência a partir da busca por similaridades 

nem sempre possíveis diante da diversidade religiosa existente no mundo, considerando 

que há distanciamentos inegociáveis entre certas formas de se relacionar com o sagrado, 

sobretudo quando postas em análise religiões cristãs e “não cristãs” (GAARDER, 

2005). 

Por outro lado, pensar sobre as relações a partir da diversidade religiosa, bem 

como do papel da educação como promotora de aproximações conscientes, é tentar 
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estabelecer uma compreensão de existência no mundo que antecede a qualquer sistema 

aparentemente materialista, é acolher, como ponto de partida na formação dos sujeitos, 

as implicações das suas interpretações de vida, que não se satisfazem com a simples 

avaliação das vantagens/desvantagens de ser/ter no mundo, mas que precisam 

estabelecer o ser/ter no mundo para além dele. 

A escola, em especial a escola pública, precisa considerar na sua prática todos os 

elementos adjacentes ao ato educativo, pois os saberes e metodologias compartilhados 

em seu espaço, com o objetivo de contribuir na formação de pessoas mais preparadas 

para viver coletivamente, devem ser significativos para os sujeitos, que têm assegurado 

o direito em lei de ter a sua realidade contemplada e respeitada no decorrer deste 

processo. 

No processo educativo, o fator religioso não recebeu o devido tratamento, até 

porque, no Brasil, a Igreja Católica se firmou durante séculos como religião oficial 

(JUNQUEIRA, 2010; JUNQUEIRA ; WAGNER, 2011; DINIZ, 2010; SOARES, 

2010), reprimindo as outras formas de religiosidade. A globalização, as crises mundiais 

e as gritantes diferenças sociais, promoveram, e vêm promovendo, mudanças no cenário 

religioso mundial. No caso do Brasil, a vinda de imigrantes na pós-abolição por volta de 

1889 e a flexibilização na relação desses novos povos com a religião oficial do Brasil à 

época, deu sustentação para o surgimento de fenômenos importantes da atualidade: tais 

como a perda considerável de fiéis pela Igreja Católica, o surgimento de várias 

denominações religiosas de base cristã, com um aumento considerável de fiéis, bem 

como o reconhecimento do Candomblé como religião no Brasil3, delineando um novo 

cenário no campo educacional. 

Assim sendo, essas implicações devem ocupar parte das reflexões dos 

educadores no momento da elaboração do currículo escolar, visto que é nele que se 

materializam as intenções do “modelo”4 de homem que se pretende formar. Esta 

materialização do currículo é uma questão de como se organiza as no contexto escolar, a 

partir e para além da docência. 

Os textos aprovados e sancionados das Leis 10.639/03 e 11.645/08, embora não 

explicitem a questão da religiosidade dos povos africanos e indígenas, respectivamente 

por acréscimo, não conseguem excluir a religião como elemento histórico-cultural 

                                                
3 IBGE, Censo, 2000. 
4 Aspou-se a palavra modelo por se referir a um termo que pode assumir conceitos diversificados, a depender de 
quem o utiliza. 
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importante a ser compreendido no processo de apreensão de qualquer civilização e, por 

conta disso, geram polêmicas significativas no contexto escolar, quanto à sua 

implementação. 

Contudo, o fato de a religião ser indissociável das sociedades, não significa, por 

sua vez, que a existência de leis se constitua em um ato completo de respeito à 

diversidade religiosa no ambiente escolar. Qualquer discussão que abrigue a 

possibilidade de particularizações, ou luta por espaços específicos de poder, traz 

consigo barreiras difíceis de serem transpostas em espaços marcados pela pluralidade de 

compreensões sobre qualquer tema em debate. 

Longe de invalidar as Leis, considerando a real necessidade do resgate das 

histórias e contribuições Africana, Indígena e afro-brasileira, a partir de uma perspectiva 

construtiva, no sentido de política afirmativa indispensável ao remodelamento da 

sociedade brasileira em bases mais justas, o que se está evidenciando são os inevitáveis 

embates e estranhamentos em vários níveis de distanciamento social (BOGARDUS, 

1965) que a inserção do novo provoca, desestabilizando estruturas culturais, 

compreendidas até então como sólidas na mentalidade dos brasileiros, devido ao 

paradigma cultural imposto pelo colonizador, com um trabalho educacional eficiente de 

“inculcação” (BOURDIEU, 2010) que implantou o paradigma católico como 

possibilidade única de religiosidade, de maneira marcante nos espaços escolares até o 

ano de 1891, quando se promulgou a primeira Constituição do país, separando a Igreja 

do Estado. 

Entretanto, se de um lado, o novo precisa ser inserido com o advento das leis e 

de uma nova compreensão civilizatória, por outro lado, as intenções e os métodos 

utilizados para a sua inserção também devem ser pensados cuidadosamente, para não 

descaracterizar as mesmas leis e a evolução do pensamento humano, caindo no 

equívoco da justaposição violenta de saberes, nociva sob qualquer perspectiva. 

No primeiro capítulo, trago a minha trajetória em busca do objeto dessa 

pesquisa, as imprecisões e necessidade de delimitações mais acentuadas do tema, 

mostrando o caminho percorrido da idéia de multiculturalidade para se chegar à 

diversidade religiosa. Apresento também a problematização e hipóteses, para apresentar 

as questões que mais inquietavam na busca por compreender melhor o objeto de 

pesquisa. 

Em seguida, na “Construção metodológica”, descrevo as minhas caminhadas na 

construção de instrumentos para a coleta de dados, bem como dos subsídios que 
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nortearam todo o processo de estada no campo pesquisado, a relação com os 

colaboradores, bem como a base de sustentação teórica para a proposição de estratégias 

de pesquisa e para o tratamento dos dados coletados, ancorado nos trabalhos de Macedo 

(2004); Gatti (2006); Demo (2001); Mattelart (2004); Nosella ; Buffa (2009); Bardin 

(2009); Orlandi (2009) ; Lüdke e André (1986). 

Esta construção fez com que diversos tópicos emergissem significativamente, 

possibilitando identificar as principais “categorias” (BARDIN, 2009) da pesquisa, quais 

sejam: religião, família, diversidade religiosa; legislação; formação, valores e conceitos. 

“Partindo para o campo”, começo a adentrar na justificativa da escolha pela 

escola Abrigo Filhos do Povo como espaço privilegiado de lócus empírico da pesquisa, 

o trabalho escrito por Mendes (2008) ajudou na contextualização do bairro da 

Liberdade, como um pano de fundo que afirma o posicionamento pela escolha desta 

instituição de ensino. 

Sendo a opção metodológica da pesquisa o estudo de caso, adentro na 

compreensão do campo de pesquisa, com seus elementos históricos, muito relevantes ao 

objeto pesquisado e, ao mesmo tempo, à própria história da educação, pois a partir do 

tópico: “Escola Municipal Abrigo Filhos do Povo: uma história a ser contada”, faz-se 

um resgate importante da memória de uma instituição que está intimamente ligada a 

acontecimentos importantes na sociedade baiana e marcada por uma forte convicção 

religiosa, predominante, o catolicismo, mas ao mesmo tempo comprometida em fazer 

frente a injustiças que perduram até os tempos atuais, relacionadas à discriminação das 

raças negra e indígena e à desigualdade de classes sociais. 

Faz-se um passeio na “Vida e visões de Raymundo Frexeiras para a fundação da 

escola Abrigo” neste tópico são expostas as idéias do seu fundador, que escreveu a 

biografia do Abrigo a partir da sua própria história de vida. Tratar da construção dessas 

histórias de origem do Abrigo ajudou a compreender com maior nitidez as bases com 

que se deram sua concepção, sua relação no decorrer dos tempos com o fato religioso 

nas suas interfaces com o bairro da Liberdade e com as características da diversidade 

religiosa, experimentada pela escola nos seus primeiros anos de vida. Com isso foi 

possível identificar também “As práticas educativas do Abrigo e a diversidade religiosa 

em 1918”, fincadas no proselitismo da doutrina católica. 

“A escola Abrigo: relações geográficas e históricas mais recentes”, traz 

informações mais atualizadas sobre a escola e suas relações atuais com o bairro da 

Liberdade, considerando a transformação no cenário religioso no território, muito mais 
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plural do que na época da fundação de sua, em 1918. Do mesmo modo “A escola 

Abrigo nos dias de hoje” e “Os sujeitos da pesquisa”, complementam as informações 

históricas da escola, oferecendo também um panorama geral de sua comunidade escolar, 

com suas características da diversidade religiosa na atualidade. 

O segundo capítulo, “Educação para a diversidade religiosa na 

contemporaneidade”, é onde se pode identificar a construção mais autoral do trabalho, a 

expressão de um posicionamento político e ético diante do tema nos diversos tópicos 

provocados e evocados durante a realização da pesquisa. É, portanto, um capítulo em 

que a preocupação com os dados coletados no campo empírico foi dividida com a 

preocupação de apresentar um lócus de enunciação, um modo de compreender 

particular, assumindo os riscos do engano. 

Este capítulo, composto por 06 (seis) tópicos, não foi construído como resultante 

da pesquisa, mas como base que anuncia as perspectivas pessoais diante da 

problemática observada. Aplicando maior rigor em termos de pesquisa científica, poder-

se-ia dizer que é um capítulo passível de ser descartado enquanto fonte para análise 

empírica dos dados. Contudo, a opção de não descartá-lo se deu por compreender 

também que as pesquisas qualitativas mais atuais permitem que o pesquisador se mostre 

sujeito, mas ao mesmo tempo objeto de sua pesquisa. Assim, o leitor mais ávido apenas 

pelos dados da pesquisa pode partir direto para o terceiro capítulo e deixar para ler o 

segundo capítulo quando quiser se aprofundar no pensamento do autor. 

Para começar o segundo capítulo, procura-se discutir as relações entre os 

diferentes, pensando nos desafios contemporâneos para uma convivência pacífica entre 

os povos e indivíduos, num momento em que conflitos mundiais explodem, tendo o 

fator religioso com um dos pilares mais significativos dessas contendas, recorrendo 

como principais, mas não únicos aportes, a Hall (2003, 2006), Bhabha (1998), Santos 

(2009) e Gofman (2004), tentando dialogar com o conceito de identidade na pós-

modernidade e no pós-colonialismo, passeando por aspectos da modernidade tratados 

em Giddens (1991), que interferem diretamente na construção de identidades e das 

relações humanas dos sujeitos, dentro de grupos ou individualmente em contato com o 

diferente. 

Em “Consciência normativa: uma postura crítica diante da legislação 

educacional” se amplia a discussão sobre os documentos normativos e a história da 

educação para a diversidade, incluindo os professores como protagonistas no processo 

de apropriação das leis, numa postura crítica e propositiva, onde o desconhecimento 



25 
 

implica na abdicação do direito de contribuir para a construção de um processo 

educativo colaborativo e consciente. 

Com base na legislação educacional brasileira e em autores como Freire (1921, 

1987, 1989, 1996, 2003, 2007, etc); Libâneo (1994); Akkari (2010); Saviani (1998), 

Gaddoti (1994); Buber (2006); Fanon (2008); Césaire (2010); Ricoeur (1968) e Goody 

(2008), põe-se em relevo a discussão do tópico “Diversidade, função, alteridade e 

minoria: distinções necessárias à prática educativa”, para tentar construir uma visão 

apropriada a respeito de aspectos relacionados à prática educativa no contexto escolar, 

questões objetivas e subjetivas que interferem na ação consciente dos profissionais 

envolvidos no processo, bem como a perspectiva do direito coletivo e da 

responsabilidade profissional necessária, no momento em que assume o seu papel 

contemporâneo de trabalhador da educação. 

Discutindo “A formação para a Diversidade religiosa na escola pública”, 

aprofundo em particularidades do próprio cotidiano das instituições nas relações 

interpessoais do grupo de profissionais, da comunidade escolar como um todo e suas 

visões em torno da preparação adequada para se trabalhar a diversidade religiosa. 

Compreendendo que a realidade atual da educação municipal de Salvador está 

inserida na história da educação baiana, como fator determinante das suas 

características, quer sejam inclusivas ou exclusivas, Jaci Menezes (2009), propiciará um 

passeio importante por esta memória, para compreendermos melhor a dinâmica 

educacional vigente para a diferença, sobretudo no que diz respeito ao negro. 

Em “Diversidade religiosa ou ensino religioso: formar para o que?” apresento a 

perspectiva da formação oferecida aos profissionais da educação para trabalhar com a 

diversidade religiosa, as dificuldades e possibilidades de um trabalho verdadeiramente 

reflexivo dentro do contexto escolar. 

A partir de Diniz (2010), Junqueira (2010), Junqueira e Wagner (2011), Soares 

(2010), dentre outros, travo uma discussão em torno do tema, situando historicamente e 

com base nas legislações vigentes, algumas dificuldades visíveis na escola pública para 

superar as ambiguidades existentes entre a afirmação do estado laico e a introdução do 

ensino religioso como disciplina obrigatória nos seus currículos oficiais. 

As reflexões servem como aportes não apenas para apresentar as perspectivas 

possíveis do ensino religioso, mas também para demarcar as diversas imprecisões da 

orientação disciplinar em foco, no intuito de contemplar um diálogo ainda efervescente 

entre a presença da disciplina nas normativas e a sua real importância, enquanto 
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elemento válido na formação dos sujeitos para a convivência diante da diversidade 

religiosa contemporânea. 

Em “Tolerância, coexistência, aceitação, aproximações conscientes: refletindo 

conceitos sobre acolhimentos”, oferecem-se algumas reflexões acerca de conceitos 

utilizados para guiar uma postura ética na/para convivência pacífica que passa pelo 

acolhimento do outro e pelo que se compreende como conduta religiosa e/ou humana 

coerente diante do diferente. Embora um conceito não se configure em si numa ação 

necessária, a sua compreensão pode proporcionar o movimento necessário para uma 

ação necessária. 

No terceiro capítulo, inicia-se apresentando “Os dados da pesquisa”, fazendo 

uma exposição introdutória simples de parte dados coletados, com os devidos recortes e 

limitações, devido o grande volume de informações obtidas e registradas no campo, 

objetivando dar um panorama geral da pesquisa sem grandes intervenções 

interpretativas do autor, tecendo um organizado relatório, propiciando também a prática 

polissêmica a partir dos diversos olhares sobre eles. 

A partir daí, começa-se a trabalhar mais densamente com os dados coletados no 

campo, através dos diversos instrumentos e técnicas utilizados, para desvelar a realidade 

complexa existente na escola Abrigo no que concerne à diversidade religiosa, bem 

como dos processos formativos, tanto individuais, quanto os coletivos oferecidos pela 

rede municipal de ensino. 

Os dados foram divididos em: Os dados a partir dos questionários, Os dados a 

partir do grupo focal, Os dados a partir das Escalas de distanciamento Social, Os dados 

a partir das legislações nacional, estadual e da Sec. Municipal de Educação de Salvador-

Ba e Os dados a partir dos documentos da escola Abrigo. 

As análises possibilitaram situar a Lei 10.639/03 e suas interpretações no espaço 

escolar, ponto que se pode chamar de importante detalhe no percurso da pesquisa, pois a 

sua relevância para o tema é indiscutível, porquanto se relaciona com compreensões 

intimamente ligadas à diversidade religiosa, expondo mais que a simples ótica do desejo 

de tê-la implementada ou não, mas os diversos olhares sobre ela que tencionam as 

relações e fazem surgir convergências, divergências e equívocos de compreensão. 

A reboque da discussão sobre a Lei 10.639/2012, surgem as questões da 

formação apropriada e da formação oferecida para se trabalhar com a ela e com a 

diversidade religiosa, evidenciando que ainda há um caminho árduo a ser construído na 



27 
 

metodologia de formação da rede municipal de ensino, dividindo opiniões quanto ao 

processo formativo posto em vigor. 

O distanciamento social apresentado no Abrigo vai dando o tom de ápice do 

trabalho, no momento em que os dados apresentados vão demonstrar o nível de 

interação social presente na escola Abrigo, tomando por análise a diversidade religiosa e 

os mecanismos utilizados para a manutenção de uma coexistência “pacífica”, nem 

sempre bem estruturados subjetivamente. 

Encontra-se neste tópico, talvez, as maiores elucidações quanto à dinâmica 

social existente nesta unidade escolar e as suas facetas mais marcantes no encontro das 

diversas formas de expressão religiosa dentro do seu espaço, apresentando uma 

extensão da intolerância direcionada a religiões tradicionalmente estigmatizadas pelo 

catolicismo a outra religião, cuja base, curiosamente, também é o cristianismo. 

Nas “conclusões parciais e provisórias”, apresento a síntese das minhas 

inferências a partir de todo o trabalho realizado, sem ter a intenção de bastar em si, 

apenas de ser mais um ponto de diálogo entre as diferentes interpretações sobre a 

diversidade religiosa, na certeza de que a busca não cessa e que as respostas para 

qualquer tema dependem sempre das perguntas feitas, do contexto em que são feitas, de 

quem as elabora e de quem as responde. Por isso, toda verdade reflete apenas uma parte 

da verdade, uma conclusão parcial e provisória. 

Sem dúvidas, as possibilidades de desconforto ao tratar de religiosidade no 

espaço escolar são muito grandes, levando-se em conta algumas visões radicais que são 

trabalhadas em certos espaços religiosos que, contraditoriamente aos valores difundidos 

nas religiões – tais como “[...] a compaixão e fraternidade universal, a sinceridade e a 

honestidade, a humildade e a mansidão, valores incontestáveis que ninguém quer ver 

desaparecer” (GAARDER, 2005, p. 7) –, parecem orientar a conduta dos fiéis para a 

rejeição do diferente que, por princípio religioso, é seu próprio semelhante. 

Esta percepção em si já se mostra relevante para a escolha da diversidade 

religiosa como tema a ser trabalhado no ambiente escolar, pois a função da escola é 

auxiliar os sujeitos a prepararem-se para viver bem e felizes em sociedade, sociedade 

esta que é inevitavelmente heterogênea e, em particular a brasileira da atualidade, que 

busca se firmar no espírito democrático, plural e laico. 

Espera-se, portanto, que essas reflexões possam contribuir para a construção de 

um ambiente escolar mais atraente e produtivo para os sujeitos em formação, além 

ajudar na promoção de uma educação mais saudável em direção à cultura da paz na 
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sociedade como um todo, admitindo que estes sujeitos sejam, certamente, as mulheres e 

homens que delinearão o tecido social do amanhã, sempre mais próximo do que se 

imagina. 
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2  DIVERSIDADE OU DIVERSIDADE RELIGIOSA? A CONSTRUÇÃO DO 
OBJETO DE PESQUISA 

 
Um dos trabalhos mais difíceis de uma pesquisa, sobretudo para o pesquisador 

iniciante, é definir, exatamente, o que se quer pesquisar, quer seja pela diversidade de 

temas à sua disposição e de seu interesse, quer seja pela sua própria limitação para 

identificar, dentro da diversidade, o que realmente lhe pareça interessante pesquisar, 

ainda mais, se o que pretende pesquisar possui um corpo possível de ser descrito e 

entendido por ele e por quem mais tenha acesso ao seu trabalho. Muitas dúvidas pairam 

repetidas vezes, muitas voltas são dadas em torno de um mesmo eixo, muitos momentos 

de aflição decorrem dessa busca, inclusive, beirando a porta da desistência, quando a 

angústia já não é nem mais o que pesquisar, mas se vale a pena todo o esforço exigido 

para tanto. 

No início de uma investigação ou de um trabalho, o cenário é quase 
sempre idêntico. Sabemos vagamente que queremos estudar tal ou tal 
problema – por exemplo, o desenvolvimento da nossa própria região, 
o funcionamento de uma empresa, a introdução das novas tecnologias 
na escola, a emigração ou as atividades de uma associação que 
frequentamos –, mas não sabemos muito bem como abordar a questão 
(QUIVY e CAMPEHOUDT, 2005, p. 20). 

Certamente, falo do lugar de um principiante que precisou tomar essas decisões 

sem o auxílio direto de outras pessoas e, portanto, que vivenciou todos os momentos de 

insegurança possíveis na construção do objeto de uma pesquisa. Antes mesmo de chegar 

à conclusão deste tópico, se isso puder servir de incentivo para outros principiantes, 

quero afirmar que valeu à pena cada momento, que as dificuldades existiram, mas não 

foram intransponíveis, a partir de uma construção calcada na busca de fontes seguras 

(NOSSELLA; BUFFA, 2009) para orientação e informações do contexto histórico por 

qual me sentia envolvido (a realidade vivida) que deveriam nortear as minhas escolhas. 

Assim, comecei a me tranquilizar, pois percebi que, mesmo na procura individual, não 

estava só. 

Quando decidi que queria desenvolver uma pesquisa, havia um mundo de 

possibilidades à minha frente e, como todo neonato, tive o desejo de abraçar todas elas. 

Sentia-me preocupado especialmente com as minorias no sentido sociológico 

(AKKARI, 2010), então, me veio a idéia de pesquisar a multiculturalidade. Tive maior 

contato com esta palavra na disciplina Etnopesquisa crítica, do curso de mestrado da 

Universidade Federal da Bahia – UFBA, na condição de aluno especial, ela me parecia 
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ideal para propor uma investigação científica, pois comportava em si as minhas 

aspirações de produzir algo que pudesse servir de suporte para o enfrentamento da 

discriminação racial, religiosa, de gênero, de orientação sexual e tudo mais que ela 

pudesse comportar. 

Contudo, a própria vivência nesta disciplina me mostrou o quanto eu estava 

longe de definir um objeto de pesquisa realmente palpável, pois, a partir do contato com 

outras propostas de pesquisa, compreendi que os recortes precisam ser feitos a fim de 

possibilitar ao pesquisador dar conta de uma pesquisa, em um determinado tempo 

imposto pelos programas de pós-graduação. 

Acordei para outro fato: é humanamente impossível, a um único indivíduo, 

procurar e, sobretudo, encontrar respostas para todas as questões que envolvem a 

sociedade onde ele vive, quiçá, que envolvem o mundo, repleto de [multi] 

culturalidades. Levei um tempo para assimilar isso, até porque, em um momento eu 

tinha todas as possibilidades dentro de uma única palavra e, derrepente, a mesma 

palavra me impunha abandoná-la como o norte ideal, pois já não podia contemplar 

todos os temas contidos nela. 

Tinha a certeza de que o meu objeto residia nos aspectos culturais, 

compreendendo que: 

O valor da cultura que alimenta a educação compreendida como os 
conhecimentos, as crenças, as artes, as leis, a moral, os costumes, ou 
hábitos adquiridos pelos membros das comunidades torna-se a bússola 
de uma sociedade, sem a qual seus membros não saberiam para onde 
ir” (JUNQUEIRA ; WAGNER, 2011, p. 46). 

Contudo, diante das crenças, artes, leis, moral, costumes... O que escolher, então, 

dentro desse leque enorme de opções, onde praticamente tudo me parecia interessante? 

Iniciava-se aí um processo de análise que exigiu ponderar um conjunto de fatores, para 

além dos emotivos, que pudesse me orientar com certa racionalidade nesta tarefa. 

Fiz uma análise do contexto histórico em que me encontrava, minhas 

experiências de vida e profissionais, considerando também o fato de que “é importante 

que o pesquisador tenha profunda empatia pelo objeto de estudo” (NOSELLA ; 

BUFFA, 2010, p.56), para então elegê-lo na pesquisa como o elemento que mais 

interessasse discutir. No meu caso, foi o campo da diversidade religiosa dentro do 

espaço formal de educação. 

Trabalhar na área de educação foi extremamente útil na construção do meu 

objeto de pesquisa, visto que podia, nos diversos espaços formativos, perceber certo 
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desconforto das pessoas quando se tratava de questões relacionadas à religiosidade, 

apontando para uma situação que precisava ser equacionada, já que interferia 

diretamente na prática cotidiana dentro das escolas, dado a importância que a 

espiritualidade exerce na vida humana. Em 2000, o censo realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE apresentou uma mudança significativa no 

cenário religioso do Brasil, conforme quadro a seguir. 

Tabela 01. Quadro de distribuição percentual da população residente, por 
religião – Brasil – 1991/2000 

Religiões 1991 (%) 2000 (%) 

Católica apostólica romana 83,0  73,6 

Evangélicas 9,0  15,4 
Espíritas 1,1  1,3 
Umbanda e Candomblé 0,4  0,3 
Outras religiosidades 1,4  1,8 
Sem religião 4,7  7,4 

                                
 Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2000. 

 

Analisando a tabela 01, não é difícil ponderar que a diminuição de adeptos do 

catolicismo, o aumento de evangélicos, espíritas e pessoas sem religião, delineavam 

outra realidade social no estado brasileiro, onde a diversidade religiosa se fazia cada vez 

mais presente, o que, inevitavelmente, acirraria as tensões em todos os espaços 

públicos, sobretudo nas escolas, que passam a comportar um número maior de alunos 

oriundos de famílias não católicas e, portanto, desencaixados (GIDDENS, 1991) do 

modelo até então estabelecido culturalmente nos ambientes escolares. 

Este território de disputas, no âmbito educacional, é concretamente identificado 

a partir currículo, onde a validade dos conhecimentos é posta à prova em todos os 

campos disciplinares, ensejando a observação das experiências dos sujeitos discentes e 

docentes no espaço escolar, o que, no que concerne à seleção dos conteúdos 

disciplinares, obriga o confronto direto entre o real vivido e o real pensado (ARROYO, 

2011), nem sempre pautado em um diálogo equilibrado que favorece uma formação 

ajustada ao convívio sadio com a diversidade. 

Por outro lado, o processo de democratização do país trouxe significativas 

mudanças na Carta Magna da nação, em 1988, que serviu como instrumento basilar na 

proposição de novas legislações em todos os campos, no que nos interessa neste 

trabalho, o campo educacional, recebeu uma nova Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação Nacional 9.394/96 – LDBEN. Esta, por sua vez, recebeu outras intervenções 

que, ao longo do tempo, foram sendo incorporadas em seu texto, de modo que se 

pudesse compreendê-la como um suporte legal a serviço de uma educação de qualidade 

para todo o povo brasileiro. Dentre as inclusões mais significativas e polêmicas feitas na 

LDBEN, tem-se a Lei 10.639/03, que obriga o ensino da história e da cultura da África 

e das contribuições dos afro-brasileiros na construção do Brasil como conteúdo 

curricular obrigatório. Em 2008, estende-se o espírito da Lei 10.639/03 para a cultura 

indígena, gerando a Lei 11.645/08. 

Com a obrigatoriedade da Lei 10.639/03 posta, as resistências também não 

conseguiriam ficar ausentes por muito tempo, visto que se estava mexendo em 

estruturas simbólicas bastante enraizadas no ser dos sujeitos, que compreendem a Lei 

como uma forma de privilegiar a religião do Candomblé5 – e há que se compreender 

que isso não é apenas uma questão de querer –, é o reflexo de uma marca negativa a 

respeito do negro, inculcada nas consciências, que dificilmente se apaga sem deixar 

vestígios. 

Outro fato é que, se há, por um lado, uma resistência infundada, partindo da 

idéia de que haverá uma nova e diferente imposição religiosa por conta da Lei, há uma 

minoria que tenta utilizá-la, também sem fundamentos, para justapor outra estrutura 

simbólica, como meio para conquistar espaços de poder historicamente negados pelo 

colonizador. 

Não se trata simplesmente de contrapor de forma maniqueísta e 
ingênua, à memória social herdada, uma outra memória social e racial 
positiva e supostamente superior. Qualquer tentativa de substituir uma 
supremacia racial por outra, além de ser historicamente improvável, é 
igualmente condenável (MATTOS, 2003, p.58). 

É, portanto, neste contexto que surge o meu objeto de pesquisa, o qual para ser 

significativo, na minha perspectiva, precisaria traçar uma compreensão que oferecesse 

outro campo de entendimento para as relações dentro dos espaços escolares, onde se 

privilegiasse a diversidade, o encontro destemido, desarmado, produtivo, salutar para a 

continuidade da vida humana. O compromisso da humanidade nos últimos tempos tem 

se fortalecido na luta por um mundo que possa ser igualmente acolhedor para todos. 

Como enfatiza Santos (1998), a diversidade humana é o desafio planetário do século 

XXI.

                                                
5 Esta questão será tratada mais cuidadosamente no terceiro capítulo: “A Lei 10.639/03 e suas 
interpretações no contexto escolar”. 
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2.1 PROBLEMATIZANDO O TEMA 

 
A discussão a respeito da diversidade religiosa tem se acirrado muito nos 

últimos anos, sobretudo por conta de momentos marcantes que vêm obrigando os 

pensadores em especial, mas também toda a sociedade a se debruçarem na reflexão 

sobre o tema. É verdade que desde os tempos mais remotos o fato religioso desponta 

como um grande implicador nas ações humanas, que interfere diretamente nos rumos da 

história do nosso planeta. 
Um rápido olhar para o mundo ao redor mostra que a religião 
desempenha um papel bastante significativo na vida social e política 
de todas as partes do globo. É difícil adquirir uma compreensão 
adequada da política internacional sem que se esteja consciente do 
fator religião (GAARDER, 2005, p. 16). 

Percebemos na atualidade a maneira muito consciente e estratégica da 

apropriação do fato religioso no jogo político, percebendo-se que ele faz parte do 

discurso mesmo daqueles que não aderem oficialmente a nenhuma religião, mas se 

põem longe de se auto-determinarem enquadrados como ateus, agnósticos ou de outro 

grupo que tenha a ciência como base do seu argumento para explicar a vida. 

Dessa perspectiva, as pessoas são motivadas primeiro por seus 
interesses políticos, e depois encontram uma justificativa religiosa 
para os seus atos. Sem dúvida não faltam exemplos de líderes políticos 
que evocam a religião por razões puramente pragmáticas, e até mesmo 
cínicas (o mandato de Zia ul-Haq no Paquistão é um bom exemplo). 
Mas não devemos extrair daí uma lição errada. Uma alavanca só 
funciona se estiver apoiada em alguma coisa. Alguém, afinal, precisa 
acreditar em Deus para que seja politicamente eficaz falar em Deus 
(HARRIS, 2009, p. 157). 

Logicamente, a conjuntura política de um país interfere diretamente na vida do 

seu povo, pois a partir da ideologia a ela incorporada – e uma das mais influentes 

ideologias é a religiosa –, constroem-se as bases jurídicas e econômicas que sustentarão 

um dado modelo desejado de sociedade. Este modelo desejado, o qual precisa ser aceito 

por todos para garantir a sua efetividade, encontra na educação o mais poderoso meio 

para a sua validação. Não por acaso, a afirmação do catolicismo no Brasil, por 

conseguinte, a afirmação da coroa portuguesa em seu território, se deu por um vigoroso 

processo educacional. Não há como dissociar educação e religião no processo histórico 

brasileiro, como forma de compreensão da atualidade. 
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Poucas dúvidas existem de que as atividades educacional e religiosa 
estiveram entrelaçadas por muitos séculos. Expressões como "educar é 
uma missão", "ser professor é um sacerdócio" exemplificam esta 
imbricada convivência. Elas exprimem, ao mesmo tempo, a tensão, 
dualidade e contradição na história da educação e da religião que 
marcaram ora a imposição de crenças acompanhadas de perseguições 
e patrulhamento em relação a pessoas, idéias, objetos e símbolos que 
manifestassem ameaças tanto para a religião quanto para a educação 
oficiais, ora a tentativa de se abrir o espaço escolar para todas as 
religiões e mesmo crenças, numa atitude de tolerância e diálogo 
sempre difícil e pleno de complexidade (LEAL, 2002, p. 01). 

As tentativas de diálogos a partir da compreensão do que seja o ideal de 

convivência entre as diferentes opções religiosas não têm sido muito bem sucedidas, já 

que a maioria das instituições de ensino continua afirmando, a despeito do discurso, um 

lugar privilegiado do catolicismo nas suas práticas educativas. Desse modo, o sujeito 

pertencente à outra configuração religiosa, ou mesmo aquele que não se encaixa em 

nenhuma denominação, agnóstico ou ateu, reage negativamente às pressões que lhes são 

impostas nestas práticas educativas, que vão desde o calendário festivo adotado na 

escola pública, à postura etnocêntrica dos profissionais no dia-a-dia, nas suas relações 

com a diversidade. 

Esta reação negativa, que pode se apresentar inclusive em forma de violência 

recíproca entre os próprios alunos, seja física e/ou verbal, ocorre porque, em verdade, 

não existe um sistema de “reciprocidade” (LUCINDA, NASCIMENTO e CANDAU, 

2001) nas estruturas de ensino, ele se vê obrigado apenas a ceder, gerando tensões de 

toda natureza dentro dos ambientes ditos educativos. Isto porque o aluno, mesmo sendo 

colocado equivocadamente na condição de mero receptor, o sujeito em formação “pode 

ler segundo o modelo dominante, ler de forma negociada ou francamente oposicionista; 

quer dizer, ele jamais é passivo” (MARCONDES FILHO, 2008, p. 33). 

Uma dos argumentos mais utilizados para não se dar atenção ao fator religioso 

dentro do ambiente escolar, inclusive com a pretensão do não acirramento dos conflitos 

– inevitáveis no encontro de diferentes –, se consubstancia na concepção de um todo 

planetário no qual todos pertencem e, em última análise, são regidos pelas mesmas leis, 

utilizando os princípios inaugurais de unidade do universo, na Cosmologia6 defendida 

inicialmente por Einstein, em 1917 (RIBEIRO ; VIDEIRA, 2011). Portanto, admitindo 

                                                
6 Nesse trabalho, o físico alemão assumiu que o Universo pode ser tratado como um objeto único, uma 
entidade física única, e que o estudo do Universo como um todo é possível de ser feito por meio das leis 
físicas. Além disso, Einstein estabeleceu o problema, apresentando as duas perguntas básicas que 
norteiam a pesquisa em cosmologia até os dias de hoje. Assim, o objetivo da cosmologia moderna é o de 
obter a estrutura geométrica e a distribuição de matéria no universo (CRUZ, 2011, p. 171). 
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que exista um Deus, e este seja único para todos, não justificando o debruçar neste 

aspecto, já que tudo está resolvido a partir dessa lógica. 

Contudo, as inúmeras controvérsias quanto à homogeneidade do Universo, 

enquanto necessariamente regido pelas mesmas leis, ainda que a cosmologia em sua raiz 

e em alguns estudos modernos admita esta homogeneidade, põe em xeque a própria 

concepção de um único Deus, pois se podemos admitir irregularidades no universo, 

fugindo a uma ordem previamente estabelecida, atribuída à ideia de Deus, podemos 

ampliar as reflexões, mesmo no campo das especulações, para pelo menos três 

proposições: 01 a existência de um Deus que, deliberadamente, promove irregularidades 

na sua criação; 02 a existência de Deus/Deuses que promove (m) a ordem e a de outro 

(os) que promove as irregularidades; 03  a da inexistência de Deus/Deuses. 

Desse modo, seria coerente que admitíssemos várias possibilidades de crenças e 

ceticismos, onde as pessoas poderiam se dirigir a um Deus, a vários Deuses ou a 

nenhum Deus para se sentirem em contato com o (s) universo (s), sem a obrigatoriedade 

de se buscar padrões religiosos para evitar tensões, percebendo a diferença como 

característica constitutiva da existência, assim como as homogeneidades. 

Mesmo assim, e como todas as evidências acima apontam no sentido 
de validar a geometria FLRW7 e esta implica homogeneidade, é 
comum acreditar que isso constitui suficiente evidência teórica em 
favor da homogeneidade. Sem dúvida nenhuma, há argumentos 
convincentes neste sentido, e a própria relação descoberta por Hubble 
entre distância e a luz emitida pelas galáxias, a lei de Hubble, somente 
parece ser verdadeira, caso a matéria seja homogeneamente 
distribuída. No entanto, a descoberta da aceleração do universo fez 
diminuir a força dos argumentos em favor da homogeneidade, visto 
que modelos não homogêneos podem explicar os dados obtidos pela 
observação de supernovas se recorrer à hipótese da aceleração. Isso 
fez reacender o interesse por modelos inomogêneos, gerando um 
vigoroso surto de investigação desses modelos, processo esse ainda 
em andamento. A conclusão mais segura que podemos hoje em dia 
formular é que o tema da homogeneidade encontra-se em debate e não 
há consenso entre os diferentes pontos de vista (RIBEIRO ; 
VIDEIRA, 2011, p. 178). 

                                                
7 O Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW) métrica é uma solução exata de equações de campo de 
Einstein da relatividade geral, ele descreve uma homogêneo, isotrópico expandindo ou contraindo universo que pode 
ser simplesmente conexa ou multiplicar conectado. Este modelo é às vezes chamado de Modelo Padrão da 
cosmologia moderna. Ele foi desenvolvido de forma independente pelos autores apontados na década de 1920 e 1930.  
Dependendo das preferências geográficas ou históricas, um subconjunto dos quatro cientistas - Alexandre Friedmann, 
Georges Lemaître, Howard Percy Robertson e Arthur Geoffrey Walker - pode ser nomeado (por exemplo, 
Friedmann-Robertson-Walker ( FRW ) ou Robertson-Walker (RW) ou Friedmann-
Lemaître(FL).Fonte:http://en.wikipedia.org/wiki/Friedmann%E2%80%93Lema%C3%AEtre%E2%80%93Robertson
%E2%80%93Walker_metric. Acessado em 31/03/2012. 
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Apesar de Durkheim (1996) fundamentar que, em sua constituição elementar, 

por apresentarem categorias comuns na forma de exteriorizarem a sua religiosidade, 

como ritos, cultos e elementos sacralizados, todas as religiões apresentem alguma 

semelhanças e, partindo desse pressuposto, possam ser compreendidas com de igual 

validade do ponto de vista da análise social, são as compreensões de validade desses 

ritos, cultos e elementos sacralizados, a partir das perspectivas particulares dos 

membros que compõem os grupos, que determinam os distanciamentos e aproximações 

dos grupos religiosos. 

Fazer uma oferta em um dado momento do culto de uma igreja evangélica e uma 

oferenda com alimentos, bebidas e outros objetos aos orixás têm a mesma função de 

agradar aos Deuses, ou solicitar algum favorecimento de que se necessite, mas as idéias 

de Deus presentes nas percepções individuais de adoração dos fieis são completamente 

distintas quando confrontam uma com a outra, pois no momento em que se faz a opção 

por uma forma e não por outra, faz-se por entender que a outra, ou o signatário da outra 

forma de adoração, não tem validade para atender aos seus anseios, ou seja, a outra 

forma de adoração, ou o Deus/Deuses a quem o outro dirige a adoração, parecem-lhe 

falsos ou insuficientes. 

Existe um elemento do qual, inevitavelmente, os ajustes humanos devem seguir 

ao encontro como justificativa suficiente para a tentativa de convivência pacífica entre 

os diferentes, que é a preservação da vida no planeta Terra e, mesmo que no plano 

espiritual concebido por algumas religiões (em uma maioria cristã), perceba-se a vida na 

Terra como apenas um momento inexoravelmente passageiro e menos importante que a 

vida pós-morte no céu, ao lado direito de Deus (Jesus Cristo)8, esta é uma questão de 

economia, na qual a maioria das religiões, senão todas precisaram e precisam observar 

para continuar oferecendo a sua “ajuda espiritual” sem o risco iminente de extermínio 

da humanidade, quer seja por sacrifícios humanos individuais ou em massa, por 

suicídios coletivos, ou potencialização da inconsciência ecológica que agride o planeta. 

Além disso, ainda no campo da economia, mas com ênfase na questão material, 

considerando a acumulação de riquezas, pode-se tecer críticas históricas contundentes a 

respeito dos ajustes das religiões, em especial as neopentecostais, para se capitalizar de 

                                                
8 Para as Testemunhas de Jeová, Jesus Cristo não é o grande Deus do universo, mas o filho dele, que por extensão 
tem também o poder de Deus e foi designado para reinar juntamente com o seu Pai, Jeová. Não comungam com os 
demais cristãos da idéia de que todos irão para o céu após a morte e, portanto, a Terra é vista como um local de 
grande importância para a vida após o julgamento final. Já as religiões não cristãs, a exemplos do Candomblé e da 
Umbanda, alimentam a crença de que há um vínculo do homem com a Terra que não cessa após a sua morte, pois 
pode também se fazer presente através dos vivos que lhe cultua como entidade ancestral. (citação do autor).  
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modo cada vez mais acelerado, cabendo validar como coerente a análise de Weber 

(2001) ao estabelecer analogias conceituais existentes entre “a ética protestante e o 

espírito do capitalismo”. Contudo, vale ressaltar que a idéia de valor monetário dado 

aos bens espirituais, é perceptível também em religiões não cristãs. 

Portanto, se há algo em comum em que podemos nos sustentar, enquanto 

argumento necessário para o processo de convivência pacífica entre os seres é que, 

independente da explicação de origem que possamos obter de um dado arcabouço 

metafísico, a fragilidade da vida humana e sua finitude no plano terreno são inexoráveis. 

Devemos, portanto, escolher de que forma podemos lidar com estes aspectos 

serenamente, sem aumentar as fragilidades da vida ou antecipar o seu final, 

compreendendo, acima de tudo, que a vida não pode ser vista como um direito 

individual, mas coletivo. Ademais, ainda na lógica da economia, nenhum ser humano 

está preparado para sobreviver sozinho, nem mesmo no plano espiritual. 

Assim, é imprescindível referendar a existência das diversas formas de 

experiência – religiosa e não religiosa – dentro do espaço escolar, a partir de um 

processo contínuo de aceite da auto representação, não da apresentação externa da 

experiência humana, pois ela é única, pessoal e intransferível. A escola é pensada, 

então, como espaço acolhedor, aberto às aprendizagens, mais do que ao ensino, pois 

relação de ensino já carrega em si o estabelecimento da superioridade, incompatível 

com o reconhecimento do outro como portador de saberes igualmente válidos, nega o 

outro como presença (BUBER, 2006), focando unicamente na relação Eu-isso9 (ibid., 

2006). 

Constata-se que a diversidade religiosa se constitui em um fenômeno cultural 

impossível de ser retirado do ambiente escolar. O seu não tratamento, ou o tratamento 

inadequado, tem sido motivo de preocupação constante da sociedade contemporânea, 

que comprometida com os princípios de inclusão na sua forma mais ampla, cria 

diversos mecanismos legais, objetivando garantir o respeito à diversidade como um 

todo. Entretanto, não raramente, casos de intolerância religiosa e de proselitismo nas 

escolas vêm sendo relatados por alunos, pais e professores. 

                                                
9 Para Buber (2006), esta relação põe o outro na condição de objeto e, portanto, de inferioridade na 
qualidade da existência, não ocorre no encontro entre os dois uma epifania, própria da relação desejada 
Eu-Tu, onde não há o desejo em nenhuma das partes de se apropriar, compreender ou manipular do outro 
as suas características, vive-se pura e simplesmente o encontro, em que cada um é igual presença para o 
outro.   
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É o caráter intencional das relações que lhe dá materialidade, consciência das 

situações concretas de ser/estar com o outro. Em se tratando da educação formal, esta 

intencionalidade pode e deve ser pensada cuidadosamente, para que não se confunda, 

como se vê com grande frequência, a razão e a fé como fazendo parte de um mesmo 

prisma conceitual, na tentativa de aproximá-los de forma equivocada. Há como afirmar 

a possibilidade de uma ciência da religião, mas não que seja a religião uma ciência ou 

vice versa, pois se do ponto de vista dogmático se assemelham na afirmação de 

verdades, os caminhos utilizados para sustentar essas verdades são bem diferentes. 

Encontrar pistas que possam elucidar os pontos de estrangulamento para um 

fazer pedagógico comprometido com a formação cidadã é de suma importância na 

contemporaneidade, pois os conflitos éticos tendem a se ampliar devido às novas 

descobertas científicas que põe o homem diante de si mesmo, da sua limitação ou das 

suas possibilidades de ir mais longe que qualquer outra forma de vida conhecida, ao 

mesmo tempo em que lhe indaga sobre o verdadeiro sentido de tais descobertas para a 

própria vida humana. 

Se já não podemos mais afirmar que o avanço científico, com sua materialidade, 

seja capaz de promover o bem estar social de forma igualitária, não podemos também 

partir para a análise dos conflitos fora da materialidade relacional10 em que se 

apresentam, visto que as relações humanas não devam ser entendidas apenas a partir de 

compreensões metafísicas, retirando o elemento consciencial, intencional como fator 

determinante nas decisões de como se pode viver bem junto, quer seja com o homem 

religioso, quer seja com o homem profano. 

2.2 CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA 
 

“Na medida, porém, em que me fui tomando íntimo do meu 
mundo, em que melhor o percebia e o entendia na "leitura" 
que dele ia fazendo, os meus temores iam diminuindo” 
(Paulo Freire). 

Enquanto não conseguimos compreender o que está a nossa volta, temos uma 

sensação natural de medo pelo desconhecido. Alguém que tenha uma baixa visão 

dependerá de óculos potentes para poder ler um texto, estes óculos são a ferramenta 

necessária para que as palavras se descortinem aos seus olhos limitados. Analogamente 

                                                
10 O que conceituo como materialidade relacional não está ligada diretamente ao conceito marxista, pois 
embora admita que toda relação se dá dentro de um contexto histórico, os dilemas existenciais nas 
relações de coexistência são atemporais e ao mesmo tempo tem muito mais a ver com as relações 
objetivas entre indivíduos do que com as classes sociais a que estes indivíduos pertençam. 
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a este exemplo, quando nos propomos a ler o mundo que nos cerca através de uma 

pesquisa, precisamos de ferramentas capazes de nos fazer enxergar bem o que 

procuramos compreender deste mundo – campo de pesquisa – onde nos aventuramos a 

desbravar, pois a nossa visão é comumente limitada neste sentido, sobretudo pela 

inexperiência, ou pelas nuances do objeto pesquisado. Essas ferramentas estão 

ancoradas em metodologia (s), da (s) qual (ais) não podemos abrir mão para facilitar a 

nossa leitura de mundo. 

Retomo aqui o percurso metodológico mais detalhadamente, para 

compreendermos como foram construídas as estratégias para obtenção dos dados 

coletados e a sua importância para alcançar os objetivos da pesquisa. A elaboração dos 

instrumentos, a busca por pensadores que pudessem sustentar um diálogo sólido e a 

coragem para enfrentar os desafios propostos pela temática, foi crucial para que se 

pudessem tecer as reflexões com relevante nível de responsabilidade e rigor teórico. 

A tipologia da pesquisa é o estudo de caso, posto que o objeto de estudo parte 

da realidade específica de uma escola, tem um corpo muito próprio ao considerar certa 

singularidade, não se tratando, portanto, de “uma amostragem com preocupações 

nomotéticas11” (MACEDO, 2004, p. 150), mesmo reconhecendo as suas relações com 

um corpo maior do contexto ao qual pertence, não tendo a pretensão de generalizar os 

seus resultados. 

No entanto, por conta mesmo dessas relações, considero que alguns de seus 

elementos sejam representativos de uma realidade maior, dado ao cuidado tomado para 

que a pesquisa em questão não fosse um “recorte demasiado restrito, nem demasiado 

amplo” (LEONARDOS, GOMES e WALKER, 1994, p. 12). Considerando, ainda, que 

“o estudo de caso não é, portanto, uma moldura rígida, mas uma visão de realidades 

possíveis que podem ser úteis às particularidades únicas de outras escolas” (ibid., 

1994, p. 13). 

Outro aspecto importante, que evidencia a pertinência de se enquadrar esta 

pesquisa em um estudo de caso é o fato de que a diversidade religiosa no Abrigo a torna 

um campo de investigação aonde se concentra um fenômeno natural dentro de um 

contexto da vida real e que isso não se constitui ainda numa preocupação das 

instituições de ensino, enquanto elemento merecedor de acolhimento na organização das 

                                                
11 As nomotéticas são aquelas medições observadas numa amostra relativamente grande e possui um 
caráter mais geral. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Nomot%C3%A9tico. Acesso em 07/06/2011. 
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suas práticas educativas, mas que independente disso se apresenta no seu cotidiano, 

exigindo um posicionamento. 

Uma investigação científica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente 
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 
definidos; enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá 
muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados e, como 
resultado, baseia-se em várias fontes de evidência [...] e beneficia-se 
do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a 
coleta e análise dos dados. (YIN, 2001, p. 32-33). 

Na perspectiva do estudo de caso feito na escola Abrigo, a aproximação com a 

etnografia com uma abordagem qualitativa (DEMO, 2001; MACEDO, 2004; LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986 e MATTELART, 2004) se tornou inevitável, já que além de estar em um 

espaço de vidas em constante movimento, fiz a observação da dinâmica cotidiana da 

instituição, bem como utilizei recursos para auxiliar na descrição dessa realidade que 

me possibilitaram perceber os sentidos (compreensões e negociações do/no real) que ali 

estavam sendo desvelados. 

Desde a minha entrada no campo até a saída, de novembro de 2010 a 

julho/setembro de 2011, decorreram-se 09 (nove) meses. A primeira barreira foi 

conseguir autorização da Secretaria Municipal de Educação para iniciar a pesquisa, um 

clima de desconfiança pairava no ar quanto aos objetivos da pesquisa. O fato de eu já 

fazer parte da rede como professor, bem como de ter iniciado a carreira no município 

justamente na escola escolhida, facilitou para que as barreiras burocráticas fossem 

transpostas com menor dificuldade. 

Tanto os instrumentos e técnicas utilizados, quanto as observações do dia-a-dia 

da escola em um exercício etnográfico de pesquisa possibilitaram perceber um 

“momento da realidade”12 bastante relevante para a compreensão de estruturas 

subjetivas mais profundas nas relações entre os sujeitos pertencentes a denominações 

religiosas diferentes e as suas implicações no fazer educativo na instituição que, mesmo 

sendo um estudo de caso, pode ser estendido a um contexto mais amplo das instituições 

públicas de ensino. 

                                                
12 A compreensão de perceber não mais que um momento da realidade, admitindo o tom efêmero da 
dinâmica social, concorda com a perspectiva da professora Malvina do Amaral Dorneles, quando em 
diálogo reflete que “essa realidade é viscosa, difícil de captar, de aprisionar como fragmento, é puro 
movimento, é multiplicidade de instantes, exigindo do pesquisador uma razão sensível (MAFFESOLI, 
1998) e uma abertura à complexidade (MORIN, 2000, 2002) ” (Parecer para qualificação desta pesquisa, 
2012). 
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A utilização da escala de distanciamento social se fez necessária após um 

panorama geral dos dados obtidos com os questionários aplicados aos docentes, 

coordenação e direção, sugerindo a utilização de um instrumento que pudesse dar uma 

noção da dimensão dos distanciamentos percebidos. 
O conceito de distância social, assim como a primeira escala para sua 
medida, foram introduzidos pelo sociólogo americano Emory S. 
Bogardus (1882-1973). Segundo Bogardus (1925), a distância social 
"refere-se aos graus e níveis de compreensão e sentimento que as 
pessoas experienciam em relação umas às outras. Explica a natureza 
de boa parte de sua interação. Registra o caráter das relações sociais" 
(s/p). Sua proposta inicial era avaliar atitudes públicas de norte-
americanos em relação a imigrantes de diferentes nacionalidades. 
Posteriormente, a escala foi modificada, associando rejeição social a 
atitudes estigmatizantes da população em torno de indivíduos com 
transtornos mentais (SOARES, 2011, p. 92). 

Desde os questionários semi-estruturados, com questões diferenciadas para cada 

grupo da comunidade escolar (instrumentos constantes nos apêndices), escalas de 

Bogardus13, passando pela realização de um grupo focal, se assumiu o trabalho de 

“explorar o grau de consenso e compreender diferenças e divergências, contraposições 

e contradições” (GATTI, 2005, p. 10), presentes no grupo de profissionais, pais e 

alunos do Abrigo, evocando questões que se relacionavam dentro das diferentes 

categorias de colaboradores, objetivando o cruzamento de informações que poderiam 

ser convergentes ou não, mas que ampliariam o entendimento do contexto ali presente. 

O grupo focal foi realizado para proporcionar aprofundamento das questões do 

questionário14, que apontavam para compreensões a respeito da diversidade religiosa e a 

sua relação no cotidiano da escola que mereceram maior atenção, considerando que a 

visão panorâmica dos dados tabulados apresentava contradições e indícios de 

distanciamento social generalizado, mas pondo em foco duas denominações religiosas: 

Candomblé e Testemunhas de Jeová. 

Com os critérios de composição onde se pudessem ter pessoas com algumas 

características em comum, alguma identificação/compreensão do tema em pauta, 

possibilidade de diferentes abordagens dentro do mesmo grupo e a aceitação voluntária 

                                                
13 Instrumento utilizado para medir os níveis de distanciamentos e/ou aproximações sociais entre sujeitos 
e grupos. Este instrumento vem sendo utilizados em diversas pesquisas na atualidade, a exemplo da 
“Pesquisa Nacional Diversidade na Escola”, desenvolvida pelo Ministério da Educação, em 2007.     
( grifo nosso). 
14 Foi construído um roteiro para facilitar na moderação do grupo focal (nos apêndices), com base nas 
questões que se queria aprofundar. 
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em participar (Gatti, 2005), houve 07 colaboradores15 (todos eles professores da unidade 

escolar), tendo 01 candomblecista, 03 evangélicos, 01 católicos, 01 sem religião e 01 

testemunha de Jeová. 

Ressaltando que há um número considerável de espíritas no corpo docente da 

escola, mas nenhum deles aceitou o convite para participar da técnica. Assim, os 

posicionamentos dos colaboradores pertencentes às outras denominações presentes na 

escola são evidenciados a partir dos demais instrumentos – questionários e escalas – 

utilizados para a coleta de dados da pesquisa. 

Com esses procedimentos procurei alcançar os objetivos propostos para a 

pesquisa16, pois foram esses objetivos que ajudaram na construção das perguntas 

(LÜDKE e ANDRÉ, 1986; DEMO, 2001) necessárias para o processo de coleta de 

dados e desenvolvimento da pesquisa, que norteiam a problemática do nosso objeto, 

quais sejam: 

 Por que as novas leis se apresentam pouco eficientes para a promoção do 

respeito à diversidade religiosa? 

 Como a escola Abrigo Filhos do Povo materializa a preocupação com a 

diversidade religiosa nos seus instrumentos pedagógicos e em seu fazer 

cotidiano? 

 Que implicações o respeito ou não à diversidade religiosa são perceptíveis nas 

práticas educativas? 

Para fazer o tratamento dos dados, numa perspectiva qualitativa, portanto 

interpretativa da realidade, reconhecendo que esta realidade “tanto se mostra quanto se 

esconde” (DEMO, 2001, p. 10), a complexidade da interpretação que lhe concede um 

caráter “dúbio, arriscado e temerário” (Ibid., 2001, p. 108), optei por trabalhar com 

duas perspectivas metodológicas: a análise de conteúdo (BARDIN, 2009) e a análise de 

discurso (ORLANDI, 2009), opção reconhecidamente complexa para o pesquisador. 

É na compreensão de multirreferencialidade (MACEDO, 2004) que tento 

resolver este dilema, pois é pela incompletude, pelo inevitável inacabamento (FREIRE, 

1996) do ser humano, que nos dirigimos a diversos olhares para nos construir 

conjuntamente, não pela busca da complementaridade, pois isso poderia ser entendido 
                                                
15 Como alguns dos colaboradores solicitaram que não tivessem seus nomes revelados, adotamos a 
metodologia de identificá-los apenas como colaborador 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Tomando como parâmetro a 
ordem das letras iniciais dos seus nomes. 
16 Em toda a dissertação, mas de modo especial no capítulo 3, se perceberá a relação com os instrumentos 
construídos, para o devido cruzamento das informações e as reflexões que dão conta de buscar as 
respostas provocadas por eles. 
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como um simples processo de continuidade, mas pela consciência da limitação, que 

oferece a oportunidade de aproximação consciente dos diferentes sem que eles se 

confundam uns com os outros, nem tão pouco se oponham. Portanto, é no 

reconhecimento do que há no outro e não em mim ou para mim que posso aceitar, sem 

conflitos, que o outro resolva aquilo que não consigo e nem preciso resolver sozinho. 

Faz-se necessário alertar que a especificidade da inspiração 
multirreferencial não está na prática da complementaridade, da 
atividade, tampouco da obsessiva necessidade do domínio absoluto, 
mas da afirmação da limitação dos diversos campos do saber, da 
tomada de consciência da necessidade do rigor fecundante, da nossa 
ignorância enquanto inquietação (MACEDO, 2004, p. 93). 

Para a Análise de Discurso, é útil que se obtenha o maior volume de 

informações pessoais dos interlocutores, um conhecimento do seu modo de ser e agir 

ou ao menos uma observação desse modo de ser e agir diante de uma situação concreta 

a qual podem ser submetidos, pois eles são os produtores dos discursos. Assim, outros 

recursos servem de elementos para a análise, não apenas o que está registrado de modo 

material, mas também o imaterial. Isso facilita ir para além do dito de forma oral ou 

escrita, ampliando o campo das interpretações, incluindo até mesmo o silêncio 

(ORLANDI, 2009, p. 85), que não produz conteúdo material passível de ser tratado 

pela análise de conteúdo. 

Desse modo o dilema de se utilizar as duas análises no mesmo trabalho pode ser 

resolvido observando o tratamento pertinente para cada material que o pesquisador 

tenha em mãos, não pela incompatibilidade de utilização das duas formas. É preciso 

escolher a (s) análise (s) que dá conta de interpretar melhor os dados da pesquisa, isso 

depende dos instrumentos, técnicas e capacidade interpretativa. Utilizar estas duas 

formas de análises não foi apenas um desejo, mas uma necessidade em favor de uma 

interpretação qualitativa que, mesmo correndo todos os riscos de imprecisões, pudesse 

apresentar um resultado o mais próximo possível da realidade. 

2.3 PARTINDO PARA O CAMPO 
 

A escolha do campo empírico de uma pesquisa é uma tarefa das mais difíceis 

quando se quer desenvolver um trabalho realmente responsável, posto que o campo 

deva apresentar características pertinentes ao objeto de estudo em questão, uma relação 

que o faz singular para a pesquisa. 
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Uma escola de periferia, por exemplo, ainda que faça parte de um mesmo 

sistema de ensino (pública ou privada), ou mesma rede de ensino (federal, estadual ou 

municipal), apresentará características diferentes de uma escola situada no centro 

urbano, a qual também será diferente de outra situada em uma zona nobre da cidade. 

Muitas outras condicionalidades envolvem o campo e o trabalho do pesquisador, que 

vão desde o tempo que se tem para pesquisar aos atores envolvidos.  

Atender a um ritmo determinado por um prazo acadêmico nem sempre 
é compatível com os adiamentos constantes de um encontro marcada 
com um líder comunitário, que no limite das suas atribuições, está 
mergulhado em compromissos tão importantes quanto urgentes. Tão 
pouco com a falta de tempo de uma professora comunitária da favela, 
que entre aulas e tarefas de planejamento escolar, tem que correr para 
casa para verificar se seu filho recém nascido está bem, ou se o outro, 
em idade de conquista de espaços, não caiu na maré cheia. Na 
realidade, o trabalho de campo de inspiração qualitativa é uma certa 
aventura pensada sempre em projeto, e que demanda constantes 
retomadas. Não lida com objetos lapidados nem com a procura de 
regularidades (MACEDO, 2006, p. 147). 

Vale ressaltar que o campo não é apenas um local onde decidimos estar para, 

tendo como pressuposto metodológico a etnografia, descrever uma dada realidade, o 

campo deve ter alguma identidade com o objeto a ser pesquisado. Sobretudo porque é 

nele que se pretende encontrar informações suficientes para dar um corpus 

relativamente coerente ao objeto de pesquisa, para fazer o que Macedo (2006) chama de 

“garimpagem de sentidos”, levando-se ainda em consideração que o campo é composto, 

necessariamente, de sujeitos, os quais, se não apresentam nenhuma característica ligada 

à pesquisa, de nada servirão, ao contrário, poderão interferir negativamente nos 

resultados, levando o pesquisador a descrever uma realidade que não se sustenta nem 

empírica nem teoricamente, invalidando o trabalho, inclusive pelo próprio campo. 

O campo que escolhi tem identidade não apenas com o meu objeto de pesquisa, 

mas também comigo, o que o torna ainda mais significativo. A escola Abrigo filhos do 

Povo fica situada no bairro da Liberdade, onde nasci e vivi durante praticamente toda a 

minha vida, sendo esta escola o meu primeiro local de trabalho ao ingressar na rede 

municipal de ensino da cidade de Salvador, o que me facilitou muito a entrada/retorno 

na condição de pesquisador. 

Essas condições favoráveis, de contato e familiaridade com o campo e os 

sujeitos colaboradores da pesquisa são defendidas por Macedo (2006), Nosella e Buffa 
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(2009), Demo (2001), Lüdke e André (1986), Mattelart (2004), dentre outros que 

teorizam sobre pesquisas qualitativas, etnográficas e em ambientes escolares. 

2.3.1 Escola Municipal Abrigo dos Filhos do Povo: uma história a ser 
contada 

Cabe-nos ampliar o conhecimento sobre a instituição Abrigo Filhos do Povo, que é 

portadora de uma história ainda pouco explorada por estudiosos e mereceu a nossa atenção 

especial neste trabalho. Não só porque, ao optar por um estudo de caso, torna-se necessário 

contextualizar o campo recortado de um dado universo, tomando a sua relação com este 

universo, ou mesmo pelo sabor de certo ineditismo na abordagem histórica que será 

desenvolvida, mas, sobretudo, por esta escola ser portadora de um legado histórico e 

simbólico que a remete para além do seu tempo, apresentando reflexões sociais e 

educacionais das mais fervilhantes ainda nos debates travados nos meios acadêmicos de 

todo o Brasil. 

A apresentação da história do Abrigo se dará, especialmente, a partir do olhar do 

seu fundador, Raymundo Luiz dos Santos Frexeiras, que com os seus próprios recursos 

escreve e publica a “Biografia do Abrigo dos Filhos do Povo”, em 1920, como o objetivo 

de prestar contas das atividades do Abrigo, desde a sua fundação, em 1918, assim como 

deixar para a posteridade um tratado da sua vida e do seu pensamento da política, cultura, 

sociedade e, de modo privilegiado, da educação como movimento transformador dessas 

estruturas, que deveriam estar, segundo ele, sempre ancoradas nos valores morais advindos 

de Deus. 

A “Biografia, ou “biografias”, está dividida em duas partes: a primeira dedicada a 

sua autobiografia e percepções acerca de diversos temas como política, religião, economia, 

trabalho, família, educação e sociedade, numa estreita relação de causas e efeitos de um no 

outro. A segunda parte apresenta a prestação de contas das atividades do Abrigo, que vai 

desde os valores financeiros recebidos e aplicados no trabalho da instituição, a sua 

metodologia pedagógica para a formação das crianças ali matriculadas, até os resultados 

obtidos pelos alunos nos exames de admissão e suas produções escritas, para firmar a 

austeridade com que se dirigiu a instituição nas mãos de Frexeiras. 

Desde o início do livro, Frexeiras vai apresentando os homens ilustres que de 

alguma forma ajudaram na manutenção das obras e o ajudaram a superar dificuldades 
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pessoais, demonstrando a sua gratidão e reconhecimento a todos17. A escrita é marcada por 

interpretações culturais e sociais de um homem cuja vida, partindo da visão do seu autor, 

foi pautada na honra, na solidariedade, na família e, acima de tudo, na fé religiosa, força 

motriz presente em todo o discurso e em todos os temas abordados. A este aspecto – a fé 

religiosa –, devido a sua intrínseca ligação com o meu objeto de pesquisa, será dado maior 

destaque no trato desta literatura18 que, para mim, foi mais saborosa do que trabalhosa. 

2.3.2 Vida e visões de Raymundo Frexeiras para a fundação da escola Abrigo 

Embora não se tenha o objetivo de escrever uma biografia de Raymundo Frexeiras, 

até porque ele mesmo se encarregou de escrevê-la, compreendo que a partir da importância 

dada à memória para o processo constitutivo da história (LE GOFF, 1990), tanto individual 

quanto coletiva, explorar a vida e as idéias de alguém é também tentar compreender as 

suas perspectivas de ser e estar no mundo e, no caso de haver feitos, é procurar se inferir a 

respeito das suas motivações, objetivas e subjetivas, para tais feitos, que justificam as 

razões pelas quais as realizações se prestaram em cada momento histórico. 
Foto 01 – Raymundo Frexeiras: fundador da escola Abrigo 

 
Fonte: Biografia da Escola Abrigo dos Filhos do Povo, 1920 

 
No caso do Abrigo, os traços explícitos na escrita deixados por Raymundo 

Frexeiras, nos apresentam mais do que o impresso objetivamente, a sua piedade para com 

os menos favorecidos é, no fundo, um grito de revolta pela sua própria trajetória de vida, 

marcada por diversas negações de direitos, que lhe coloca, em última análise, no lugar 

daqueles a quem se apieda para criar a instituição Abrigo dos Filhos do Povo, com o 
                                                
17 Faz especial reverência a Joaquim Calumby, amigo de infância e de um convívio de trinta e quatro anos, que o 
inspirou, enquanto figura exemplar de cidadão virtuoso, inteligente e amigo, de história sofrida devido a infortúnios 
sociais, sensível ao cuidado com as crianças desvalidas, para a criação do Abrigo, sendo grande parceiro no processo 
de construção física da instituição e na caridade dispensada ao povo da região, dividindo com eles os seus recursos (p. 
43, 46, 51, 52, 53). As outras referências encontram-se nas páginas 15, 17, 25, 42, 43, 84, 192, 200, 202, 208, 209, 213, 
216, 218, 220, 222, 223, 224, 225, 230, 231, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 257, 
264, 265, 266, 270, 271, 272, 298 e 299. 
18 Considerando o vocabulário praticado no final do século XIX e início do século XX, onde se insere a obra, tentarei 
preservar, na medida das minhas limitações, os vernáculos que apontem para o período, mas pedirei licença para 
atualizar outros que poderiam ficar confusos para a compreensão atual, devido a sua contextualização. 
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objetivo de, em suas próprias palavras, consolidar “a sua obra no fundamento da 

compaixão infinita pelas desventuras do povo, pelejando a cura dos seus profundos males 

e procurando cooperar no conduzir os destinos sociaes à um estado de real 

congraçamento” (FREXEIRAS, 1920, p.179). 

Farei um esforço aqui, na construção da minha narrativa, para acompanhar o 

caminho da escrita de Frexeiras, na ordem que ele estabeleceu na biografia do Abrigo, para 

facilitar um tratamento didático das informações, retirando dos seus tópicos os recortes 

considerados mais favoráveis à análise histórica e ao mesmo tempo interpretativa da 

instituição, no viés do meu objeto de pesquisa, dialogando com outros aportes teóricos, 

fugindo da elementar descrição literal, para tentar desvelar sentidos e perspectivas que se 

apresentem explicita ou implicitamente no legado deixado por Raymundo Frexeiras. 

Assumo, portanto, a limitação do meu olhar para esta obra, reconhecendo que não 

poderei esgotar todas as perspectivas de análises possíveis a partir desta fonte, dado a 

variedade e extensão do seu conteúdo, ensejando para outros estudiosos aprofundamentos 

que, deliberadamente, descartei no trabalho desta pesquisa. 

Raymundo Luiz dos Santos Frexeiras nasceu na cidade de Pesqueira, por volta de 

188319, em Pernambuco. Cabe aqui oferecer alguns elementos históricos desta cidade, que 

apresenta na sua constituição a forte presença do catolicismo, não diferente da maioria das 

cidades do Brasil pelo advento da colonização portuguesa, acabando com as comunidades 

indígenas locais para apropriação territorial, onde, logicamente, pessoas oriundas de etnias 

minoritárias não poderiam gozar de nenhuma benesse desta ocupação. 

A história de Pesqueira começa em fins de 1659 ou início de 1660 
com a fundação de uma missão da Congregação do Oratório(grifo 
nosso) pelo padre João Duarte do Sacramento (grifo nosso). Tal 
missão fora fundada junto à tribo Cariri de nome Xukuru, que 
habitava a serra do Ororubá (ou Urubá, ou até Ararobá, como aparece 
nos registros mais antigos). O local foi batizado pelo padre de Monte 
Alegre, que depois se tornou Cimbres e fora elevada à categoria de 
vila em 1762. A partir de 1799 uma fazenda começou a ser instalada 
ao pé da serra por Manoel José de Siqueira. Em 1800 a fazenda 
recebeu o nome de "Poço Pesqueiro" (ou "da Pesqueira", não se sabe 
ao certo) e começou a progredir com rapidez. Tanto que a 13 de maio 

                                                
19 O dado mais específico encontrado no livro que remete ao ano de nascimento de Raymundo Frexeiras 
encontra-se já no início, mas deixa alguma dúvida entre os anos de 1882 e 1883, quando relata a sua saída 
da escola por motivos econômicos. “Affastado antes dos doze annos de idade, em 1894, pela escassez de 
recursos dos meus paes, das labutas escolares; impellido, do mesmo passo, em sentido contrário, no 
embrutecedor traquejo dos mui materiaes officios que têm garantido a subsistencia de minha casa, num 
remorado tirocinio de 24 annos (tanto os de meu interregno no manuseio das lettras) não podia, de 
humana condição, dizer, com esmero de phrases, o que minh’alma com apuro de sentimento concebeu, e 
minha consciência, com rigidez de princípios, peleja, sustenta” (Frexeiras, 1920, p. 03). 
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de 1836 Poço Pesqueiro já era uma povoação vistosa e fora elevada a 
vila com o simplório nome de "Pesqueira". Junto com a elevação a 
vila, Pesqueira recebeu a sede do Município de Cimbres (que no alto 
da serra já não era tão viável para assuntos políticos e o comércio). 
Depois disso a cidade progrediu como nenhum outro lugar do sertão, 
devido à instalação de fábricas de doces e beneficiamento de tomate. 
Em 1880 a vila foi elevada a cidade com o nome de "Santa Águeda de 
Pesqueira", que não vingou e recebeu o nome de "Pesqueira". A vila 
de Cimbres foi a ela anexada e, juntas, Cimbres e Pesqueira formaram 
o Município de Cimbres até 1913, quando "Pesqueira" passou 
definitivamente a ser o nome do município, passando a antiga sede a 
mero distrito. Na Serra do Ororubá vivem os índios Xukuru, em 24 
aldeias, com uma população de 9.000 índios. A terra indígena, 
homologada em 2001, ocupa uma área de 27,5 mil hectares, onde os 
índios desenvolvem atividades agrícolas e bordados tipo renascença. 
Além disto, no núcleo urbano de Pesqueira, habitam aproximadamente 
200 famílias indígenas, sobretudo no bairro Xukurus. A tribo dos 
Paratiós foi extinta e dela quase não há registros20. 

Dominado o território, o processo de permanêcia se fez implantando espaços e 

práticas religiosas na cultura local21, não podendo os seus habitantes nativos, pelo 

menos os que sobreviveram ao movimento dominador, resistirem às imposições 

culturais, que remodelariam o modo de vida e cristalizaria objetiva e subjetivamente nas 

gerações seguintes uma perpectiva unilateral da religiosidade, em que, inevitavelmente, 

o sentimento etnocêntrico se instalaria nas estruturas simbólicas das novas gerações dos 

habitantes de Pesqueira. 

Raymundo Frexeiras, de origem humilde, nasce no período em que o catolicismo já 

havia se firmado em Pesqueira, com cinco anos antes a abolição oficial da escravatura, em 

1888, e seis antes da proclamação da República, a qual se sabe, manteve o regime 

escravocrata ao invés de consolidar o processo de libertação dos escravizados (CUNHA, 

2005). A isso vale a atenção, porquanto em todo o seu trabalho a categoria raça22 aparece 

com uma conotação fortíssima de um status de minoria que sofre a injustiça social, da qual 

se sentia signatário, encaixado na minoria, e responsável por fazer frente ao regime de 

exclusão, salvo quando se refere aos portugueses, pois a eles dá o título de “nobre raça 

lusitana” (FREXEIRAS, 1920, p. 34). 

Faz-se necessário ressalvar que, embora possamos identificar no texto de 

Frexeiras(1920), a partir da análise do seu conteúdo, sinais subjetivos de uma identidade 

racial, onde a categoria raça pode assumir um conceito utilizado para definição de um 

                                                
20 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesqueira. Acessado em 04/08/2011. 
21 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=550726. Acessado em 04/08/11. 
22 A utilização desta categoria encontra-se nas páginas 4, 8, 15, 23, 35, 50, 54, 66, 87, 115, 118, 119, 121, 
122, 124, 125, 126, 127, 149, 165, 166, 167, 168 e 188. 
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grupo específico dentro do Brasil, o negro e, mesmo considerando, inclusive, os seus 

traços fenotípicos, aparentando o encontro entre o negro e o branco, não há afirmação 

literal de que se tratava de fato da raça enquanto diferenciação dirigida aos negros. 

Objetivamente, tem maior relação ao conjunto de pessoas que compunha a população 

brasileira “de origem” que se encontrava em posição de inferioridade (negros e/ou 

índios), do mesmo modo, utilizado por Frexeiras para se referir à “raça nobre lusitana”, 

quando se refere exclusivamente ao povo português. 

Um dos momentos em que percebermos esta memória inconsciente nele, é 

quando tece uma crítica dura ao falar das torturas sofridas pelos negros, ao que ele tem 

conhecimento, no Norte e no Sul do país, intitulando de “Tormentos do Povo”, ligando 

por extensão o seu entendimento de etnia negra ao povo pobre e injustiçado, a quem 

frequentemente se dirige utilizando as categorias de raça ou proletariado, nas quais 

também se incluía. Não sendo surpresa que, mesmo não se declarando pertencente à 

raça negra, este termo pudesse lhe remeter, inconscientemente, a algum tipo de 

identificação pessoal que lhe causava indignação diante dos atos atrozes cometidos 

contra este povo. 

Dos da cidade fallam a imprensa e a policia, investigadora. Resquícios 
remotos dos tempos coloniaes recalcitrações do ativismo reverdecidas 
das raízes ethnicas, atrozes remanescentes das usanças dos senhores 
de escravos, são praticados ainda hoje, nas zonas ruraes do norte do 
Brazil – talvez nas do sul – processos de crueldade, só concebidos e 
admittidos nos estados rudimentares da humanidade. Desenha mais, 
também, com sombrio vigor, o fácies de nossa civilisação, que faz 
regressar, ao estado dos troglodytas, multidões de homens, 
dementados da vesania de serem maus, uns, e outros embrutecidos no 
excesso da passividade. De tudo isso eu sei como deve ser sabida a 
verdade: testemunhando-a. Principalmente os pobres devem meditar 
as verdades aqui expostas e, antes, largamente experimentadas 
(FREXEIRAS, 1920, p. 129, 130). 

Faz frente à exclusão social, separando a sua estrutura religiosa da sua 

interpretação da sociedade brasileira, pois embora se sentisse incumbido de corrigir os 

infortúnios impingidos aos negros, para ele também representados na categoria de 

proletariado – povo pobre – (ibid, p.107), onde a argumentação parte da constatação da 

pobreza como fenômeno social natural da constituição humana, sobrepondo-se à 

constatação do racismo como um dos seus principais causadores. Compreensível pela sua 

origem e momento histórico que não fizesse as devidas relações com o processo de 

inculcação (BOURDEIEU e PASSERON, 2010), imposto pelo catolicismo, que via o 

negro como raça inferior, posto que se sentisse irremediavelmente católico e, ao evidente 
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regime de desigualdades sociais de que se sentia incluído, preferia relegar à manutenção 

dos maus costumes morais (principalmente a corrupção e o distanciamento de Deus) a 

culpa por todas as mazelas. Por outro lado, compreendia que, ainda que de modo pacífico, 

era o conhecimento das injustiças pelos injustiçados que poderia modificar a conjuntura 

social doentia que percebia à sua volta, retirando todos da passividade. 

A relação que Frexeiras (1920) faz entre raça e proletário não está explicita no 

texto, mas é perfeitamente observável toda vez que ele aborda o seu compromisso 

político diante da categoria de raça, que não aparece em seus escritos com o 

entendimento genérico de raça humana, pois a este entendimento genérico ele utiliza o 

termo “espécie humana” (ibid., p.15). 

O Brasil também estava sendo influenciado pela Revolução Russa, de 1917 e se 

dizia partidário do jacobinismo23, e Frexeiras tinha conhecimento e contato com as 

pessoas dos movimentos políticos da época, embora não participasse de suas 

manifestações políticas. Criticava a compreensão marxista, mas percebia como justas 

todas as reivindicações do proletariado, o que esclarece dois pontos: o seu 

posicionamento social e, justamente por isso, a preferência pela categoria de 

proletariado e não de raça para analisar as desigualdades sociais, atribuindo a elas não 

uma questão que reside na divisão de classes, mas na essência humana, distante dos 

valores de Deus, bem como aos governantes, que não praticam a justiça à luz desses 

mesmos valores24. 

 O retrato que traça da sua infância mostra uma típica vida sertaneja de carências 

materiais. Filho de Dona Maria Leopoldina dos Santos Frexeiras, a quem venerava como a 

uma santa, dedicando a ela a escrita das biografias, lhe confere a razão de toda a sua 

existência e a responsabilidade pela sua formação moral e religiosa. Embora Frexeiras se 

refira à sua casa como a “casa de meus paes”, não faz nenhuma referência nominal do seu 

pai, deixando transparecer a ausência dessa figura, o que justifica a insistência em afirmar 

                                                
23É importante frisar que Frexeiras ao declarar, até certo ponto, ser adepto à ideologia presente no 
movimento jacobino, oriundo da Revolução Francesa no século XVIII e iniciado no Brasil com 
características peculiares em 1893 (Queiroz, 1986, in Backes, 2004, p. 43), quando ele tinha por volta de 
11 anos de idade, tinha como parâmetro apenas a sua origem rural e pobre. Dirigia-se aos portugueses 
como estranhos, desconsiderando, portanto, que os mesmos compusessem a raça enquanto população 
original do Brasil, mas uma raça à parte que deveria ser incorporada ao povo brasileiro (FREXEIRAS, 
1920, p. 123, 125, 126). Neste entendimento de incorporação do português como forma de composição do 
nacionalismo brasileiro, divergia do jacobinismo, pois Frexeiras não apoiava nenhuma ação de ojeriza aos 
portugueses ou às classes dominantes, de quem se sentia extremamente grato por terem aportado no 
Brasil, devido ao que trouxeram como desenvolvimento econômico e, principalmente, por seus valores 
morais religiosos. Era uma “raça apurada” (ibid., p. 165).  
24 FREXEIRAS, Raymundo Luiz dos Santos. Biografia do Abrigo. Ver páginas 13, 14, 15 e de 26 a 29. 
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a correção moral de sua mãe e a sua relação praticamente simbiótica com ela. Os dois 

compartilhavam da alegria pela chegada de um ancião, vaqueiro de profissão, com o qual 

nutria uma verdadeira afetividade, tomando-o o exemplo de vida justa, como tomasse de 

um pai. Desse velhinho decorrem as únicas referências de autoridade masculina na sua 

infância, próxima ao seu convívio íntimo, sugerindo a possibilidade de várias relações de 

proximidade entre eles, mas não declaradas abertamente. 

Ocorre hoje, em minha idade adulta, um episodio, de outros muitos de 
minha infância similar, transcorridos há cerca de trinta annos, que 
muito me deliciaram pelo grotesco dos seus aspectos e muito me 
edificaram pela sublimidade dos seus motivos. A modesta habitação 
dos meus Paes, na pacata cidade de Pesqueira, toda se enchia de uns 
rumores de festa quando, em sua soleira, se desmontava, d’ajaezado 
ginete, rústico e bronzeado velhinho vestido de coiros que, com as 
tilintações dos seus acicates e as tonantes expansões de sua alma e voz 
sadias de vaqueiro, embarafustava pelos desguarnecidos aposentos, 
acolhidos das effusões mais puras do amor e da veneração 
(FREXEIRAS p. 1, 2)25. 

Saber dessas implicações ajuda a compreender, inclusive, a sua vinda para 

Salvador após a morte desse velhinho a quem ele se dirige com tanta afeição. 

Ampliando, podemos perceber uma vida de pobreza, de um homem com traços físicos 

negros26 (um mestiço que nasce livre em um regime escravocrata), de pouca instrução 

escolar, devido à obrigatoriedade de trabalhar precocemente, supostamente sem pai 

presente, herdeiro de uma inabalável fé no catolicismo, em um período histórico 

marcado pelas exclusões sem reservas dirigidas aos negros e indígenas, a partir do 

preconceito de raça, que se misturavam com as transformações econômicas e conflitos 

mundiais, além de idéias revolucionárias que invocavam a classe trabalhadora a rebelar-

se contra o sistema social vigente. 

São com essas insígnias que Raymundo Frexeiras vai se constituir como 

defensor de um processo educacional que, de certo modo, acreditava que pudesse dar a 

outros proletariados identificados com a sua história de vida, uma oportunidade melhor 

do que a que teve da infância até a sua idade adulta. 

                                                
25 FREXEIRAS, Biografia do Abrigo. Ver também páginas 3 e 4. 
26 Em sua narrativa, Frexeiras induz que a sua mestiçagem pertence ao povo indígena como raça de 
origem, no encontro com o português (FREXEIRAS p. 166), mescla possível, se for considerado que a 
população original de Pesqueira era mesmo indígena. Contudo, os seus traços físicos apresentam mais 
aproximações com o negro (rever foto da p. 43), o que nos leva mais uma vez a pensar a respeito do 
sertanejo bronzeado que frequentava a sua casa no tempo da sua infância, pelo qual nutria grande 
veneração. 
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Raymundo Frexeiras admitia com humildade a sua parca instrução 

(FREXEIRAS, 1920, p. 21), mas foi um homem curioso e demonstrava ter grande 

conhecimento das questões sociais e educacionais da realidade brasileira e do mundo de 

sua época, pouco distante da nossa neste século XXI, em termos das problemáticas 

sociais e educacionais as quais ousou se debruçar. 

Aos 24 anos de idade, Frexeiras chega à Bahia, onde se sente acolhido e percebe 

possibilidade de prosperidade, contudo, ao fazer uma declaração de amor ao seu estado 

natal, Pernambuco, comparando este amor ao que desenvolveu pela Bahia, faz questão 

de frisar que este amor à Bahia se dá mais por vislumbrar condições econômicas 

favoráveis à sua permanência, mas distante da sua formação moral e afetiva herdada de 

Pernambuco (ibid,  p. 8). 

Frexeiras faz uma distinção entre a moral27 recebida em Pernambuco e a 

encontrada na Bahia, em especial no bairro da Liberdade, onde em 1908, ano de sua 

chegada, a localidade era ocupada em sua maioria por negros e a sua forma de 

religiosidade ainda se apresentava marcada pela presença de diversos terreiros de 

Candomblé (MENDES, 2008). Frexeiras conhecia bem o bairro da Liberdade e já o 

concebia como o mais populoso de proletário, fazendo uma descrição da sua topografia 

e das condições sociais desfavoráveis a esta população (FREXEIRAS, op. cit., p. 49). 

Há dele uma aproximação subjetiva, por conta de familiaridades sociais – e 

possivelmente também biológicas – que encontra na população do bairro, mas ao 

mesmo tempo um distanciamento moral, relacionado às diferenças cultural e religiosa 

visíveis nesta região da cidade. Situavam-se aí, pontos da “degenerescência” da raça que 

precisavam ser corrigidos pelo trabalho educativo do Abrigo, na visão de Frexeiras. 

Tomando os portugueses como um exemplo a ser incorporado pelos brasileiros. 

Das capacidades Moraes, intellectuaes e physicas dos homens de 
Portugal e doutras terras, devemos tirar, nós, os brazileiros, para nossa 
desorientação aviso, para nossa hesitação aprumo e para nosso 
desalento emulação. Os homens portugueses são, no Brazil, a mais 
edificante realidade de aggregação social (FREXEIRAS, op. cit., p. 
122). 

Na sua concepção de nacionalismo, demonstra o quanto está tomado por um 

pensamento subalternizado (FANON, 2008) em relação aos portugueses, quando 

reconhece os “benefícios” trazidos para o Brasil a partir da colonização, na cultura, 

                                                
27 É importante frisar que a moral para Frexeiras é um aspecto trabalhado positivamente apenas pela 
conduta religiosa católica. 
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economia e na miscigenação, denominada por ele de “apuro da raça” (ibid, p. 119), 

mostrando o seu contentamento de, sendo mestiço, ter também traços dos “nobres 

portugueses”, dos quais se esforçava para se aproximar o máximo possível, 

demonstrando em seus atos, o uso simbólico do que Fanon chama de “máscara 

branca”28. 

Casa-se com D. Joventina Alves de Souza Frexeiras29, mora no mesmo local 

onde fundou a instituição, mas não teve filhos, considerava os filhos dos proletários os 

seus filhos também por extensão do amor que declarava a eles dedicar. 

O Abrigo é fundado em 18 de março de 1918, mas as suas 10 escolas30 são 

inauguradas em 11 de julho, por haver impossibilidades de fazê-lo em 23 de junho 

como queria Frexeiras (FREXEIRAS, op. cit., p. 22), momento festivo, de jubilo para 

Frexeiras que via seus ideais realizados de contributos para a inclusão dos menos 

favorecidos, e engrandecimento da pátria, pois se concretizava ali um trabalho que 

garantiria pessoas melhores para a vida em sociedade, “temperadas na essência dos 

nobres ideaes de amor ao trabalho, à ordem, à justiça, à pátria, sobretudo à família, 

isto se rematando no de Deus, supremo, dominador e inspirador das mais paixões” 

(ibid, p. 23). Mais ainda: 

E eu devo dizer as idéas centraes desta casa pelo valer um pormenor 
do seu programma e, também, porque as consciências sadias se 
mobilizam, agora, para a guerra santa em prol do melhoramento 
social, isto é, da regeneração de nossa mentalidade. Alguém, de fundo 
ponderar, disse: “não há luz que se accenda na intelligencia que não 
vá buscar sua origem no coração”. Approvo o conceito e acredito sua 
applicação positiva como substancial elemento de saúde na acção 
restauradora de nossa pátria. Proclamo mais alto ainda: a 
desveneração às leis, as reservas dos compromissos, o pedantismo das 
parolices, a intransigência de alguns preconceitos nocivos, a opressão 
reforçada, os ruins instinctos estimulados, a religião desvirtuada, a 
ociosidade e a indisciplina geraes e preponderantes e as formulas de 
cavilação mais complicadas e arteiras produções a ruína absoluta de 
nossa raça, já a começaram (ibid, p. 35). 

                                                
28 Com está metáfora, que tem a ver com um mecanismo psicológico de autonegação, Fanon explica a 
busca feita por negros de se identificarem com a cultura européia para elevarem a sua auto-estima, 
negando os seus traços culturais, como forma de fugir do sofrimento causado pelos estigmas negativos, 
impostos aos negros no mundo pelos processos de colonização européia. 
29 Considerando que o mesmo tempo de casado de Frexeiras corresponde ao mesmo tempo de 
permanência dele na Bahia, desde a sua chegada, pressupõe-se que ele tenha vindo para a Bahia no 
mesmo ano de seu casamento em Pernambuco, mas ao evidenciar a existência de contrastes nas condições 
morais entre os dois (p. 8), pode-se inferir que ele a conheceu na Bahia e casou-se no mesmo ano de sua 
chegada. 
30As escolas, no Abrigo, eram salas onde se ensinavam os diversos ofícios de profissões e os 
conhecimentos de Língua Portuguesa e Matemática.  
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A preocupação na formação idealizada por Frexeiras se centrava na 

domesticação do corpo e da mente das crianças que tinham acesso ao Abrigo, pelo viés 

religioso, com a intenção de modelar para o que Foucault (2010) chama de “corpos 

dóceis”, ou seja, pessoas amoldadas a um padrão de comportamento socialmente aceito. 

Frexeiras era tão convicto de que deveria fazer isso por meio doutrinário que invoca 

uma guerra santa contra o que ele compreendia como pernicioso para a boa formação 

dos sujeitos, dentre tais elementos estava a “religião desvirtuada” que, conhecendo o 

contexto do bairro da Liberdade na época, o maior alvo era o Candomblé, mas também 

qualquer outra religião que não se assemelhasse ao catolicismo. A ruína da raça é 

atribuída às más qualidades de parte dos três principais povos que compunham a 

maioria da população brasileira. 

Desmerecida a contribuição de Portugal, nos primeiros tempos 
coloniaes, no fato de terem sido despachadas, para as nossas tabas, 
levas de calcetas31, logo ahi, na gênese, começou a nossa deformação 
ethnica: três fatores subalternos se associaram e nos configuraram – o 
degradado, tarado de vícios e evilecido na condição de paria, o preto 
boçal e mandingueiro e o caboclo supersticioso, arisco, magnânimo 
mas atarantado das extranhezas da civilisação que, remota e anojada, 
se approximava dos nossos ancoradouros (FOUCAULT, 2010, p. 
166). 

Mesmo considerando que houvesse defeitos nas três raças, Frexeiras mais uma 

vez apresenta a sua reverência ao povo português. Ao analisar os defeitos que ele 

imprime a cada uma das três raças, observamos que os direcionados ao negro e ao 

caboclo (mistura de índio com o branco, onde se pensava encaixar), incluem traços 

religiosos. Ao negro, o adjetivo de mandingueiro e ao caboclo o de supersticioso. Ser 

degredado, no entanto, tinha menor importância em relação aos defeitos do negro e do 

caboclo. 

O calcêta portuguez, apezar da sua degradação, transmitiu, à 
incipiente, os glóbulos, generosos que se não deterioraram, do sangue 
da grande raça dos navegadores, santos e heroes, que, na condição de 
âmago, ficaram na metrópole. Somos uma raça vigorosa, grandiosa 
mesmo, achamboada32 por enquanto sim, aristocratisada e que não 
(FREXEIRAS, op. cit., p. 166). 

Tão forte era o catolicismo na vida de Frexeiras, que ao propor a desveneração 

às leis, atributo constituinte da justiça humana, ressalta mais adiante que a justiça a qual 

se refere e que deva ser praticada é a justiça de Deus, por meio da religião (ibid., p. 56). 
                                                
31 Condenados a pena de trabalhos forçados (Bueno, 1991). 
32 Grosseira, tosca, mal feita (Bueno, 1991). 
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É na sustentação religiosa que se dão os principais pilares da educação oferecida no 

Abrigo, pois qualquer atendimento caridoso, ou mesmo conhecimentos científicos que 

se pudessem oferecer para a preparação das crianças, não seriam úteis sem o 

reconhecimento de Deus [católico] como o único responsável por todo tipo de boa 

venturança (FREXEIRAS, op. cit., p. 57 e 88). 

As injustiças sociais eram, na sua análise, um reflexo da ação do mal nos seres 

humanos, gerado pelo afastamento de Deus e aproximação dos “falsos mystérios da 

crendice” (ibid., p. 61). O Proletariado sofria não por existir diferença de classes sociais, 

ou a visível discriminação e violência sofridas por negros e índios, a “raça” de quem se 

referia, mas por estar imerso em uma realidade de pobreza que facilitava o seu 

distanciamento de Deus e, portanto, da sua bonança. Como vimos anteriormente, a 

apropriação do termo proletário por Frexeiras não significava uma adesão às idéias 

marxista, pois a considerava como mais uma barreira enfrentada pelo povo, as “theorias 

malsãs que causam a febre alta da destruição” (ibid., p. 62), demonstrando que apesar 

do seu posicionamento crítico aos homens púbicos corruptos, era ao mesmo tempo 

moderado na relação com aos ricos e poderosos. 

Frexeiras compreendia que no estado de pobreza, no qual se encontravam os 

proletariados, não se poderia cobrar correção moral, segundo os critérios da religião 

católica, o que, de certo modo, isentava os proletariados de culpa pelos “instintos ruins” 

que apresentavam no dia-a-dia, pois eram os mais ricos deveriam ter piedade deles e, 

através da caridade, melhorar as suas vidas, para “regenerá-los” (ibid., p. 69) do mal, 

natural da sua condição social, o que deveria render aos ricos o “affecto e a gratidão” 

do proletariado (ibid., p. 91) pelo seu gesto de misericórdia. 

A família do proletário ( homem, mulher e criança (s), nas descrições de 

Frexeiras (ibid., p. 67 – 82), não tem nenhuma condição de se manter dentro de padrões 

adequados de dignidade física e moral, dependendo da caridade dos que mais possuem 

para superar o seu estado de miserabilidade, insuficiência intelectual e moral, pois eles 

são repletos de “vícios” advindos dos costumes mundanos. Tais argumentos vão se 

construindo para justificar certa tutela das crianças humildes pelo Abrigo, que lhes 

oferece todas as condições, físicas, materiais e, sobretudo, espirituais, não encontradas 

nos seus lares para que se tornem homens e mulheres venturosos. 
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Vejamos como entende-a (a religião) – grifo meu – e pratica-a a 
maioria dos humildes. Alguns preceitos de nossa crença magna, 
desenvolturas identificadas de pleno paganismo, formulas 
insubsistentes e arteiras de nebulosas seitas, espessas praticas do ritual 
dos “Candomblés”, resquícios das superstições, exorcismos e 
sacrifícios dos aborígenes e exerptos, em summa, das máximas menos 
edéaes de todos os dogmas compõem um monstruoso hybridismo que, 
sem se definir numa religião, pela transcendência de um estatuto e 
pureza de suas cerimônias, á todas profana – no que têm profanável, 
no se apropositar ao augusto domínio das consciências, o que é um 
macabro mosaico de crendices. Há neste sentido culposa tolerância da 
parte dos responsáveis pelo prestígio de nossa santa religião, 
tolerância reforçada, em alguns casos, com a impropriedade de certas 
attitudes, desapreçadas pelo juiso geral e – no particular dos effeitos, 
desastrosas na edificação do povo (FREXEIRA, op. cit., p. 83). 

Além da família não ter condições morais para criar os seus filhos, também não 

tinham formas mais duradouras de prover sua digna subsistência. A isso atribuía dois 

fatores: à má gestão dos seus recursos, gastos com os “costumes” e os vícios (bebida, 

jogos e outras diversões), sobretudo praticados pelo homem (ibid., p. 89 – 91); e à falta 

de preparo para se ajustar ao mundo do trabalho, visto que, por estarem na maioria do 

tempo no ócio, não conseguiam desenvolver aptidões (profissões) que lhes garantissem 

um espaço na cadeia produtiva. Visão que faz do Abrigo um local de aprendizado 

também para o mundo do trabalho33. 

A relação entre capital e trabalho feita por Frexeiras (1920, p. 106, 111, 165, 

169), até mesmo pela sua abominação às teorias marxistas, não pressupunha a elevação 

do proletariado à condição paritária com o empresário, pois “Deus ajuda a empresa” 

(ibid., p. 106), sendo lícita a exploração do trabalho, desde que o proletário, sem sair da 

sua condição, tenha melhores possibilidades de subsistência proporcionadas pelo seu 

empregador. Seria a exploração justa do trabalho. 

Se o poder público não cumpria a sua parte, restava apelar para a caridade dos 

ricos, sem que isso parecesse a eles com algum tipo de ameaça ao seu status, evidente 

nas ideias marxistas. Frexeiras imaginava uma relação harmoniosa entre as classes 

sociais, onde o rico, reconhecendo a situação de penúria do proletário, lhe a faria 

caridade de lhe melhorar as suas condições de trabalho, o salário e facilitando o seu 

                                                
33 Embora não seja o foco desta pesquisa, sentimos a necessidade de apontar que não podemos identificar 
a proposta pedagógica do Abrigo com a de escolas profissionalizantes, tanto nos seus moldes quanto nas 
suas intenções de formação. Tendo o Abrigo uma proximidade maior ao que compreendemos ser uma 
formação integral do sujeito. Isso sinaliza, a despeito do arcabouço rígido religioso impresso por 
Frexeiras à instituição, que a escola Abrigo pode ter inaugurado, no início do século XX, na Bahia, um 
modelo educacional de formação integral, discutido até os dias atuais com base nas idéias de Anísio 
Teixeira. 
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acesso à educação e trabalho, promovendo a Revolução Social (ibid., p. 168, 169) 

necessária. O proletário, reconhecendo a benevolência do rico, lhe daria o afeto da 

gratidão. Ironicamente, Frexeiras previu, ainda que com perspectiva diferente das ideias 

socialistas, que “[...] o lemma do proletariado do futuro deve ser: trabalho e educação” 

(ibid., 1920, p. 109). 

Frexeiras analisa a educação, justamente, como o exercício em que as crianças 

poderão encontrar formação suficiente para agir conforme os princípios de Deus, que 

inclui todos os campos da vida, tornando-as cidadãs preparadas para as artes e os ofícios 

necessários ao engrandecimento da pátria. A educação, portanto, deveria trabalhar para 

que os sujeitos conseguissem expressar em suas atitudes, o ideal de “fundir o amor da 

família, o culto de Deus e a paixão da Pátria num só sentimento que – por igual – 

sejam engrandecidos, os três, cada um à seu tempo, no tributo natural” (ibid., p. 112). 

Iniciando assim, a apresentação de um conjunto de ações que deveria ser observado para 

que a educação alcançasse os resultados positivos esperados. 

Nas suas observações da instrução pelo Brasil, Frexeiras destaca o fato de se ter 

poucos dias de efetivo trabalho educativo – e dentro desses poucos dias, também poucas 

horas –, o descaso dos governos para com a educação e o descompromisso de alguns 

professores no exercício de suas funções (FREXEIRAS, op. cit.,1920, p. 114 – 116), 

sem esquecer que há bons professores, mas que estes, quer seja pela limitação das 

famílias, cheias de “vícios”, que não estimulam o amor pela educação nos seus filhos, 

ou dos governos, não encontram condições satisfatórias para executarem bem o seu 

trabalho. Por isso, “a creança sacrificada porque se não instruiu e educou e o erário 

público depauperado da sangria sem producto” (FREXEIRAS, op. cit., p. 117). 

Tendo em vista que a construção do Abrigo se deu a partir de doações dos 

homens ricos da época, não se poderia esperar outro posicionamento de Frexeiras senão 

o de reverência a estes homens, com isso, mesmo a sua visão a respeito do sistema 

político fosse bastante crítica, a sua própria conduta crítica diante das desigualdades 

sociais era comprometida. 

Há um contrato implícito estabelecido para equacionar o desejo de proporcionar 

uma vida mais digna à população castigada pela pobreza do bairro da Liberdade e 

adjacências, e a preservação das diferenças sociais entre ricos e pobres, pois o preço que 

deveria ser pago por esses pobres, para receberem o privilégio da educação de 

qualidade, seria o de jamais se insurgirem contra a classe rica, por ser ela a sua maior e 

melhor benfeitora. Assim, nasce o Abrigo dos Filhos do Povo. 
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Na manhã de 3 de março de 1918 reuniram-se, em minha residência, a 
meu convite, os Srs. José Frutuoso dos santos, Fortunato Ferreira da 
Fonseca e Ladisláo Victor das Virgens, obscuros homens do povo, de 
minha amisade e confiança, para ouvirem a leitura das idéas que se 
deviam tornar – como são actuaes – basilares na confecção dos 
estatutos da instituição incipiente (...) Applaudida as bases e o nome 
indicado, sem impugnação, affirmamos, os quatro, os termos de um 
pacto – em que vibrava, de maior, a convicção sentida de uma prece à 
Deus – que nos obrigou, à todos, dos deveres da lealdade, da coragem, 
do esforço e do amor á causa. Isto feito mandei-os, aos meus 
legionários da causa nova, nas dilligencias de convidarem humildes 
moradores do local para uma reunião plena, às 16 horas do mesmo dia 
3, no mesmo local. A’ hora indicada, presentes cerca de cincoenta 
homens, do proletariado quase todos, expuz os motivos e 
conveniência da empresa. Outra vez applaudida a Idea e consagrada, 
pelos votos de fidelidade de toda a assistência, á victoriosa peleja, 
estendi uma folha de papel almasso na mesa e, com a quantia de vinte 
mil réis, abri a subscripção popular, encerrada, na sessão referida, com 
a de sessenta e dois mil réis (62$000) (FREXEIRAS, 1920,  p. 194). 

 
Foto 02. Momento da fundação da escola abrigo por seus Fundadores da escola 

Abrigo, em 1918 

 
Fonte: Biografia da Escola Abrigo dos Filhos do Povo, 1920 (na biografia não há referência do fotógrafo) 

2.3.3 As práticas educativas do Abrigo e a diversidade religiosa em 1918 

Desde a proclamação da república, já havia movimentos para separar estado e 

religião, retirando-se o ensino religioso confessional católico das escolas brasileiras, na 

constituição de 1891, (DINIZ, 2010), o que Frexeiras criticava, pois compreendia ser a 
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religião católica a salvação dos pobres a quem ele defendia, mantendo, portanto, na 

estrutura do Abrigo o ensino confessional, ministrado por padres. 

As suas práticas diárias de reverência a Deus e á Pátria, através de louvores, 

firmavam a disciplina no Abrigo. Frexeiras abominava o sincretismo religioso, 

representado na Bahia, dentre outras formas, na festa do Senhor do Bonfim 

(FREXEIRAS, 1920, p. 204). Defendendo uma religião pura e única, livre das 

interferências “profanas”. 

Como já foi visto, a partir do pensamento de Frexeiras, o Abrigo não estaria 

apenas cuidando das crianças pobres, em uma ação estritamente assistencialista, havia a 

intenção de que estas crianças, tomando a educação recebida na instituição, pudessem se 

tornar cidadãos e cidadãs resignados, honestos e trabalhadores para bem servir à Pátria. 

Nessa educação estava presente a preocupação em desenvolver os conhecimentos 

científicos, o corpo por meio de atividades físicas, a moral e os bons costumes. 

Tudo isso à luz da orientação divina, base ideológica que sustenta todas as 

práticas escolares presentes no Abrigo. Pode-se notar na foto acima, ao lado esquerdo, 

um sinal de patriotismo: “viva a Bahia” e ao lado direito, os pilares da educação do 

Abrigo, bem entendidos como se fosse uma representação da trindade: “Deus, justiça, 

trabalho”, já que Frexeiras compreendia que fortalecendo o amor ao Deus católico, 

resultaria no amor pela verdadeira justiça – a divina – e pelo trabalho. 

Das suas observações a respeito das condições de ensino pelo Brasil, resulta de 

um rigor no acompanhamento dos trabalhos dos professores da instituição, registrando 

os horários de entrada e saída, pois deveriam trabalhar das 9 às 16 horas, sendo que as 

atividades na instituição começavam às 6h e terminavam às 18h, quando todas as 

crianças voltavam para as suas casas (FREXEIRAS, op. cit., p. 179, 180), funcionava, 

portanto, em tempo integral, já que Frexeiras entendia que o tempo ocioso que essas 

crianças poderiam ter caso estivessem na escola apenas um turno, poderia colocar todo 

o trabalho de formação a perder, pois estariam mais tempo próximas aos vícios do 

mundo e de seus pais. 

O mesmo pensamento era aplicado em relação à quantidade de dias de efetiva 

atividade da instituição, dando não mais que 20 dias de recesso no ano para os alunos 

(ibid.,, p. 181) e os professores não tiravam férias, quando o queriam, faziam isso com 

as próprias custas e por um período de cinco dias, sem, entretanto, ter a dispensa dos 

seus alunos neste período. Posto que “as férias prolongadas desservem os intuitos da 

instituição: em suas casas as crianças se vêm privadas dos seus beneficios materiaes, 
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moraes e intellectuaes (FREXEIRAS, op. cit.., p. 182). Entretanto, para não se tornar 

por demais enfadonho o longo período de permanência dessas crianças na instituição, 

havia momentos de descontração em datas específicas. Nesses dias de festividade havia 

também a exposição dos produtos confeccionados nas oficinas de trabalhos manuais. 

Nos dias de grande festividade da Pátria, da Religião e da Família 
reúne o “Abrigo”, qual pae aos filhos, as crianças, em seu recinto, para 
melhorado repasto, variadas recreações e – de discreta e opportuna 
escolha – praticas demonstrações das matérias de seu programma 
(ibid., p. 180). 

Com o tempo, o Abrigo amplia a sua atenção para os adultos, criando uma 

biblioteca popular e oferecendo, no período noturno, duas escolas onde eram 

“promovidas conferências e recreações tencionadas aos seus melhoramentos moral e 

intellectual” (ibid., p. 189). Esta ação, ao que parece, veio também da necessidade de se 

aproximar das famílias das crianças, para que as mesmas pudessem auxiliar na educação 

que o Abrigo oferecia aos seus filhos, pois a partir desses equipamentos dentro do 

Abrigo, muitos conselhos poderiam ser ministrados aos pais, sem que isso fosse 

encarado com melindre por eles.  

Sem pretender alienar o direito do pátrio poder – antes reforça-os, 
prestigiando, na consciência das creanças, a autoridade dos Paes e o 
direito que têm ao seu affecto e veneração – aconselha o “Abrigo”, 
comtudo, os humildes chefes de famílias à se desusarem de seviciar e 
xingar as creanças, com excessiva rudesa e rancor. Que o façam, mas 
com moderação máxima (FREXEIRAS , op. cit., p. 186). 

No que tange a diversidade religiosa, o Abrigo não admitia a presença de outra 

religião a não ser a católica, sendo todas as outras consideradas como perniciosas para a 

formação moral das crianças e da sociedade, o ensino religioso era considerado o 

conhecimento mais importante nas práticas educativas do abrigo, pois todos os outros 

conhecimentos emanariam de Deus. Sendo, portanto, “a educação ministrada ao 

alumno na base do ensino religioso” (ibid., p. 202). 

2.3.4 A escola Abrigo: relações geográficas e históricas mais recentes 

Para melhor complementar a relevância dessa escola para o meu objeto de 

pesquisa, será necessário também traçar um rápido perfil da localidade onde ela se 

encontra, ou seja, o bairro da Liberdade, visto que a sua história se confunde com a dele, 

tanto no processo de construção identitária das pessoas que por ela passaram, quanto na 

transformação social do próprio bairro da Liberdade, ao oferecer para a sua população 
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carente um bem destinado à época, de forma privilegiada, às classes sociais mais 

abastadas, a educação.  

Contextualizar historicamente o bairro da Liberdade, ainda que resumidamente, 

considerando que não seja este o foco da minha análise, é reconhecer a necessidade de 

um recorte imprescindível à sua compreensão, quando escolho uma escola dentro de um 

determinado espaço geográfico que está intimamente associado ao próprio contexto 

sócio-histórico da instituição. 

Utilizarei como fonte principal de informações, a tese de doutorado defendida 

por Bartolomeu de Jesus Mendes, em 2008, na Pontifícia Universidade Católica – 

PUC/SP, intitulada: “Entre blocos e afoxés: Liberdade-Salvador/BA no ultimo quartel 

do Séc. XX. (Identidade e diferença na intersubjetividade)”, que traça um estudo 

aprofundado do Bairro da Liberdade, com suas características socioculturais peculiares, 

bem como analisa as mudanças ocorridas ao longo dos tempos no processo identitário 

da sua população, a qual frequenta, desde 1918, a escola Abrigo Filhos do Povo. 

Certamente, os recortes são permeados pelo diálogo entre o texto, as reflexões 

do autor, a questão da diversidade religiosa e as percepções marcadas também pelo 

presente, visto que o estudo pretendido se deu nos dias de hoje e não poderia representar 

uma visão verdadeiramente contextualizada fixando o olhar apenas nas impressões 

produzidas em um momento histórico anterior e por isso mesmo já diferente. 

O bairro da liberdade surge a partir da expansão da cidade de Salvador, em um 

processo de diversas invasões urbanas (MENDES, 2008), próprias da maioria dos 

bairros periféricos. Contudo, a sua participação no cenário histórico, antes mesmo da 

expansão urbana, faz do bairro da Liberdade um espaço geográfico privilegiado, por 

participar de diversos momentos decisivos, inclusive para a história nacional, como é o 

caso do 2 de julho, datado de 1823, dia da independência da Bahia, com implicações 

diretas na consolidação da independência do Brasil e o seu nome tem muito mais a ver 

com o momento cívico nacionalista do que com qualquer pensamento crítico 

progressista social. 

Liberdade. Aí era a estrada das boiadas. O boi que descia do sertão era 
comercializado na feira do Capuame, feira de gado, Capuame, que 
depois mudou o nome para Dias D’Ávila, hoje é a cidade de Dias 
D’Ávila, ali estava a feira do gado. Esse gado era trazido para o abate. 
O abate da cidade estava onde hoje é o terminal da Barroquinha, ali é 
que era o matadouro da cidade. Por isso que o rio se chama de rio das 
Tripas, porque os dejetos, as sobras do sacrifício dos animais eram 
jogadas no rio das Tripas. O rio das Tripas está lá, a Baixa dos 
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Sapateiros não existe, ela é um rio canalizado, você anda por cima do 
extradorso da abóbada que cria a Baixa dos Sapateiros, o rio das 
Tripas está lá. Então, este gado vinha pela estrada que você chama da 
Liberdade, que era a estrada das boiadas. Em 1823, por ali entrou o 
exército libertador e então, a estrada das boiadas passou a ser chamada 
estrada da Liberdade (PROJETO CID TEIXEIRA, 2008)34. 

É, portanto, uma escolha ideológica imprimir outros significados ao nome dado 

ao bairro, afirmando um movimento identitário, sobretudo, partindo do seu contexto de 

expansão e do público que ocupa o seu território, levando-se em conta a sua história 

intimamente ligada aos processos escravocratas que definiram quem seriam os 

moradores das regiões afastadas dos centros urbanos e “civilizados” da cidade de 

Salvador, sedentos, até os dias de hoje, de liberdade no sentido lato da palavra; 

liberdade de acesso aos bens, liberdade de expressão, liberdade de escolha, enfim, 

liberdade necessária para garantia de direitos historicamente negados. 

A explosão populacional da Liberdade justifica o fato de ter ocupado o lugar de 

bairro mais populoso da cidade, sendo este lugar ocupado, no final desta última década, 

pelo bairro de Cajazeiras. Contudo, o título ainda mais importante, emblemático e ainda 

pertencente à Liberdade, que sustenta a sua relação com processos históricos de negação 

de direitos, extremamente violentos, é o de concentração do maior número de negros. Esta 

categoria carrega em si uma infinidade de cicatrizes e feridas, impostas objetiva e 

subjetivamente, nos corpos e nas mentes dos cidadãos a ela encaixados, que dá a 

população do bairro da liberdade uma autoridade ímpar para discorrer sobre as diversas 

formas de exclusão social. 

Não obstante sua proximidade com a Freguesia de Santo Antonio 
Além do Carmo, o bairro da Liberdade, nos seus tempos iniciais, era 
considerado distante do centro da cidade, não dispondo de serviço de 
transporte urbano para os seus moradores. Era freqüente ouvir-se 
dizer, quando se precisava deslocar-se ao centro da cidade, uma frase 
que perdurou por muito tempo: "vou à cidade". Os antigos moradores 
de Salvador quando ganharam seus primeiros transportes coletivos 
motorizados viveram momentos de euforia. Não foi da noite para o dia 
que se deu essa conquista, mas, como resultado de um processo de 
esforços que se arrastou por um tempo significativo, aos poucos  as 
"cadeirinhas de arruar" e as "liteiras" foram sendo substituídas pelos 
bondes movidos por tração animal – normalmente o cavalo. Em nível 
de Brasil, a primeira província a receber os primeiros bondes puxados 
por cavalos foi o Rio de Janeiro, em 1850, no auge da publicação da 
Lei Euzébio de Queirós, que passou a proibir o tráfico transatlântico 
de africanos para serem escravizados no Império brasileiro. A 
substituição do bonde de tração animal por "bondes a vapor" e, logo 

                                                
34 Fonte: http://www.cidteixeira.com.br/site/palestras.php?id=3. Acessado em 04/08/2011. 
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depois, por "bonde elétrico", desponta em São Paulo a partir de 7 de 
maio de 1900 com a inauguração da sua primeira linha de bondes 28, 
portanto, na entrada do século XX com a inauguração da primeira 
linha de condução coletiva nesta tecnologia. Em Salvador, a partir de 
1870, o núcleo urbano começava a sua primeira grande expansão no 
sentido Sul e na orla marítima, ocupando as áreas intermediárias das 
freguesias, criando os primeiros bairros, exigindo assim a prestação de 
ser viços de transportes urbanos. Foram então fundadas três linhas de 
máquinas a vapor que passaram a ligar o centro da cidade aos novos 
bairros.  A empresa "Veículos Econômicos" fazia a ligação entre o 
Largo da Conceição da Praia a Itapagipe. A empresa "Trilhos 
Urbanos" saía da Praça Municipal à Barra e ao Rio Vermelho. E a 
empresa "Trilhos Centrais" cobria o percurso entre a Rua da 
Barroquinha até a Soledade – porta de entrada para a Estrada da 
Liberdade (MENDES, 2008, p. 46,47). 

Para além da falta de acesso aos bens e serviços, a população do bairro da 

Liberdade também concentra características socioculturais que lhe distingue dos demais 

bairros da cidade, quando pensamos, por exemplo, na religiosidade que ali se destacava35 e 

que aos poucos foi sendo influenciada por outras formas de fé, refletindo, também, o 

processo de povoamento intenso da região, principalmente, a partir de meados do século 

XX, quando há o fortalecimento e expansão de vários movimentos religiosos em todo o 

Brasil, com destaque para o protestantismo. 

Já no fim do século XIX, a antiga Estrada das Boiadas abrigava muito 
desses templos, principalmente os dedicados aos Candomblés de 
Caboclos. Entretanto, os choques culturais e religiosos produzidos a 
partir do confronto entre portugueses e africanos – ambos portadores de 
realidades material e espiritual diferentes –, terminaram por desencadear 
uma guerra cultural, promotora de sérias perseguições por parte dos 
dominadores, invadindo terreiros e humilhando seus adeptos (MENDES, 
p.72). 

As denominações protestantes nesta época, com a implantação de suas escolas 

(ALMEIDA, 2000), inovadoras pedagogicamente em relação à educação oferecida pelo 

poder público, conseguiram ir pouco a pouco se firmando e influenciando as opções 

religiosas na Bahia até os dias de hoje, criando um cenário de diversidade religiosa onde as 

tensões são inevitáveis, sobretudo em localidade cuja forma inaugural de crença não era 

predominantemente, a cristã, levando-se em conta, como já foi dito, a composição 

populacional que começou a ocupação do espaço territorial da Liberdade. 

                                                
35 Segundo Mendes (2008), o Candomblé se fazia presente muito fortemente no bairro da Liberdade, com 
uma ligação identitária importante com a África e, sobretudo, pelo fato concreto da cor da maioria de sua 
população, “o bairro da Liberdade se destaca hoje, no cenário citadino, como referência no contexto 
simbólico de retomada dos valores negros afro-descendentes” (ibid., p. 55). Ao mesmo tempo afirma que: 
“sabe-se que toda a região conhecida hoje como bairro da Liberdade, desde as suas origens, tem sido 
preferido para instalações de templos sagrados mais conhecidos por terreiros de Candomblé” (ibid., p.72). 
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Mesmo que os preceitos religiosos católicos se fizessem vigorosos, não 

conseguiram sufocar as outras formas de expressão de fé que foram se somando no 

cotidiano do bairro da Liberdade. 

A multiplicidade de fé no bairro da Liberdade não se manifesta 
apenas, nos interiores das suas igrejas, dos seus terreiros de 
candomblé e das sessões de caboclos. Naquela área, o exercício de fé 
também é levado às ruas sob forma de procissão, cultos públicos 
evangélicos e lazer carnavalesco, reunindo adeptos e simpatizantes 
curiosos em grupos tais como blocos afros e afoxés, que, desta 
maneira, democratizam até o limite do possível seus rituais e seus 
fundamentos religiosos (MENDES, 2008, p. 54). 

É neste contexto multicultural que se insere a Escola Abrigo Filhos do Povo e o 

objeto desta pesquisa, pois a atualidade demonstra, em se tratando da diversidade religiosa, 

uma tentativa de aproximação a partir das diversas manifestações culturais, mas ao mesmo 

tempo uma tensão natural pela manutenção e/ou re-tomada de espaços no campo religioso, 

bem como do surgimento de novas tensões, onde o elemento festivo cultural serve também 

como espaço para demarcação de poder. 

Nas duas últimas décadas do século XX, além das igrejas católicas já existentes, o 

bairro da Liberdade, seguindo o movimento observável no Brasil e no mundo, passou a 

comportar um número significativo de templos religiosos de base cristã, ligados à linha 

protestante, tanto das denominações protestantes históricas, como a Batista e a 

Presbiteriana, quanto de denominações surgidas de suas dissidências, com destaque para as 

pentecostais e neo pentecostais, a exemplo da Assembleia de Deus e a Universal do Reino 

de Deus, respectivamente. 

Ao objetivar investigar o tratamento educativo dado à diversidade religiosa 

presente no contexto escolar, perceptíveis nos instrumentos pedagógicos institucionais, em 

confronto com as práticas cotidianas e suas possíveis implicações no processo de 

aprendizagem e nas relações interpessoais, tendo como metodologia o estudo de caso, o 

campo da escola Abrigo não poderia ser mais propício, devido a sua íntima implicação em 

todo o processo histórico do Bairro da Liberdade onde se situa geograficamente e ao 

mesmo tempo abrigar em seu seio, com o objetivo de formação educacional, os filhos dos 

moradores desta localidade, repleta de diversidade no sentido mais estrito da palavra, ou 

seja, uma localidade onde, nos tempos atuais, as diferenças são mais expressivas do que as 

homogeneidades. 

Sendo, portanto, uma tarefa educacional importantíssima a formação de sujeitos 

capazes de conviver com essas diferenças, com o recorte aqui para as diferenças religiosas, 
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sem enxergá-las como superiores ou inferiores entre si, mas apenas como diferentes, que 

podem não carregar os mesmo princípios adotados individualmente pelo aluno e/ou seus 

familiares, mas que não oferecem nenhum risco à sua existência, nem a sua 

individualidade, nem ao seu direito de escolher uma opção religiosa e não outra, de não ter 

opção religiosa alguma, ou mesmo de se opor em argumentos aos princípios religiosos. 

2.3.5 A escola Abrigo nos dias de hoje 

Como visto anteriormente, a escola Abrigo Filhos do Povo foi fundada em 1918, 

pelo pernambucano Raymundo Luiz dos Santos Frexeiras, por volta dos seus 35 anos de 

idade. Inicia suas atividades com características de escola comunitária36 e um viés 

confessional, tendo uma proposta educacional definida, pensando na formação integral 

do sujeito e em tempo integral, com o Ensino Religioso, católico, sendo de grande 

importância na formação oferecida na escola, nas primeiras décadas de sua fundação. 

A capela, antes utilizada para celebração de missas, permaneceu até o final da 

última década do século XX, quando devido a inúmeras reformas, transformações 

culturais no bairro e do desgaste natural dos símbolos ali presentes, a exemplo de um 

Altar feito em madeira, corroído por cupins, e santos católicos em gesso descoloridos ou 

danificados parcialmente, perdeu a sua memória como um local dedicado à 

religiosidade. 

Em 1973, é celebrado o primeiro convênio de cessão de salas entre a prefeitura 

municipal da cidade de Salvador, através da então Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura – SMEC e o então presidente do Abrigo, o Dr. Augusto Lopes Pontes, dentista e 

pai de Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes (Irmã Dulce). 

As informações contidas nos documentos da escola (Regimento Interno e 

Projeto Político Pedagógico) dão conta de que a escola Abrigo recebe uma autorização 

precária, sob o n° 7557, de 1971, configurando-se em um ato de criação, melhor 

compreendido, seu reconhecimento oficial no sistema de ensino baiano. Entretanto, a 

citada autorização nada tem a ver com a escola Abrigo, mas sim com a escola S.S. 

Schindler Leal, situada no bairro de São Caetano/SSA-Ba, conforme Diário Oficial do 

Estado, de 16/10/1971. 

                                                
36 Assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas 
jurídicas, inclusive cooperativas de pais, professores e alunos, que incluam em sua entidade mantenedora 
representantes da comunidade (art. 20, item II, LDB 9.394/96). 
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Este dado nos remete à reflexão de que, até o ano de 1973, a escola Abrigo, 

apesar de auxílios financeiros pontuais das gestões estaduais e municipais, permanecia 

na sua modalidade de escola comunitária, sem uma regulamentação das suas práticas 

educativas pelo poder público, que validava os resultados dos seus trabalhos para efeitos 

das provas de admissão e contabilidade numérica de alunos inseridos em atividades 

educacionais, mas não assumia a responsabilidade pela gestão plena dos serviços 

educacionais oferecidos no estabelecimento, denotando, em certa medida, a ausência do 

estado na condução da política educacional da época. 

É só mesmo a partir do convênio celebrado em 1973 que a escola Abrigo passa a 

fazer parte da rede púbica de ensino, no sentido de ter suas diretrizes pedagógicas 

subordinadas ao sistema educacional oficial, bem como o financiamento das suas 

atividades educativas de forma ampliada e continuada. Cabe considerar a modalidade 

deste convênio, que implicava, segundo o primeiro termo de celebração publicado em 

Diário Oficial do Município – DOM, em 1988:  
Objeto: prestação de serviços educacionais referentes ao ensino de 1° 
grau, nível I37. Encargos: a) da Prefeitura: designação do corpo 
docente, técnico-administrativo e pessoal de apoio; direção 
administrativa do estabelecimento de ensino; orientação técnico-
pedagógica, com exclusividade e fornecimento de equipamento e 
material de consumo. b) da Entidade: cessão de 19 salas (em 1973), 12 
salas (em 1988); manutenção e conservação do prédio e despesas de 
energia e água (SALVADOR, 1988). 

No que nos interessa dessa análise, significa dizer que a escola Abrigo, sendo 

incorporada à rede oficial de ensino, em 1973, se vê condicionada a assumir os preceitos 

do estado laico já vigente desde a primeira república, embora o ensino religioso de base 

católica ainda se fizesse presente nas escolas como um todo àquela época. De todo 

modo, a demanda de respeito à diversidade religiosa acaba ganhando força institucional 

dentro do seu espaço. 

                                                
37 O ensino de 1° grau, nível I, corresponde ao que se denomina hoje de fundamental I, que antes era 
compreendido como o ensino da 1ª à 4ª série primária. Após a aprovação na LDB 9394/96 do ensino 
fundamental com duração de 9 (nove) anos, para a ser compreendido como o ensino do 1° ao 5° ano de 
escolarização. 
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2.3.5.1 Os sujeitos da pesquisa 

Atualmente, segundo dados colhidos em 2012, a escola atende a 579 alunos no 

diurno, divididos entre a Educação infantil, Ensino fundamental I, do 1° ao 5° ano de 

escolarização e 188 alunos no Segmento de Jovens e Adultos – SEJA I e II, no período 

noturno, perfazendo um total de 767 alunos. O seu quadro administrativo é composto 

por uma diretora, três vices, duas coordenadoras pedagógicas e uma secretária escolar. 

Seu corpo docente é formado atualmente por vinte e dois professores ativos38, sendo 

dois homens e vinte mulheres. 

Foram aplicados questionários a 18 professores, 03 coordenadoras e a direção39, 

perfazendo 22 instrumentos. Também foram aplicados questionários a 55 alunos, 

divididos entre os três turnos, a 07 funcionários (02 dos 03 que compõem a secretaria e 

05 dos 10 que fazem parte do grupo de apoio) e a 65 mães/pais do diurno, totalizando 

149 questionários. 

Em relação aos professores e demais funcionários, a forma como os 

questionários foram respondidos, segundo Costa e Costa (2010), bem pode ser 

considerada como entrevista, pois fiz questão de registrar as respostas dos professores, 

visto que a pretensão era não correr dois riscos: o de não ter a devolução do 

instrumento, considerando a falta de tempo dos profissionais ou a prioridade que lhe 

seria dada para respondê-lo; o de diminuir a margem de respostas influenciadas por uma 

reflexão posterior que os pudesse levar a dar respostas consideradas convenientes e não 

as que refletissem as suas reais perspectivas no momento das perguntas. Portanto, eles 

serviram mais como um roteiro. 

A mudança das características originais da escola no que concerne ao seu traço 

religioso é percebida também a partir das opções religiosas declaradas pelo seu corpo 

docente, coordenadoras e gestoras, que apresenta nitidamente uma grande diversidade 

de opções, bem como a diminuição drástica de católicos neste grupo, embora isso não 

seja a característica geral da escola, quando incluso os outros grupos pertencentes a esta 

comunidade escolar. 

 

                                                
38 Existem outros professores que estão em situações especiais de afastamento, eles não foram 
contabilizados nem colaboraram para a realização da pesquisa. 
39 A direção é composta por uma diretora geral e três vices-diretoras, que também atuam como 
professoras em outro turno na mesma escola, sendo os seus questionários incluídos também no grupo de 
professores, uma vez que as perguntas são as mesmas para os segmentos docentes, coordenação e direção. 
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Tabela 02. Quadro de denominações religiosas as quais pertencem os docentes, coordenadoras e gestoras 
da Escola Abrigo Filhos do Povo, por autodeclaração 

Candomblecista 1 Testemunhas de Jeová 1 Espíritas 7 
Batistas 2 Pentecostal 1 Ñ declararam 4 
Universal do Reino de Deus 1 Católicos 5 Total 22 
Fonte: Escola Abrigo Filhos do Povo, Salvador-Ba, 2010. 

 

 

Há um equilíbrio nas opções religiosas dos professores da escola Abrigo, apesar 

de não aparente à primeira vista, devido à diversidade de denominações explicitadas. 

Cabe ressaltar que os professores que preferiram não declarar a sua opção religiosa se 

dizem “crentes” em Deus40. Analisando isoladamente, perceberemos a prevalência do 

Espiritismo e do Catolicismo. Se agruparmos em dois campos distintos, cristãs e não 

cristãs, teremos, assim, declarados, 10 cristãos e 8 não-cristãos (Gaarder, 2005). 

No que concerne à formação, média de idade e de tempo de experiência, há o 

seguinte panorama, apontado nos gráficos 01, 02 e 03. 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: E. Mun. Abrigo Filhos do Povo, 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: E. Mun. Abrigo Filhos do Povo, 2010 

                                                
40 Acredita em um Deus, enquanto representação de um ser superior e criador do mundo, independente 
das suas distintas características apresentadas nas denominações religiosas. 
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 Fonte: E. Mun. Abrigo Filhos do Povo, 2010 

 
 
Estes elementos sugerem uma situação favorável para a construção de um 

trabalho mais consciente de respeito à diversidade, já que, numericamente, os campos 

de opções religiosas não são muito desiguais, propiciando uma negociação mais 

equilibrada dos procedimentos formativos que a escola pretende organizar para acolher 

os seus alunos. Os perfis acadêmicos e profissionais também apresentam um bom nível 

e, por conseguinte, um quadro de profissionais supostamente preparados para promover 

uma educação de qualidade. 

Entretanto, ao confrontar as opções religiosas dos professores, coordenadores e 

direção da escola com os demais respondentes, percebe-se que a realidade da 

comunidade escolar é bem diferente. Assim, o panorama encontrado na escola Abrigo, 

comporta uma diversidade religiosa bastante complexa, pois enquanto há certo 

equilíbrio nas opções dos primeiros respondentes, há a supremacia numérica de cristãos 

entre os demais, conforme a tabela 03. 

 

Tabela 03. Opção religiosa da comunidade escolar 
(professores, coordenadores, gestores, funcionários, pais e 
alunos) do Abrigo Filhos do Povo, 2011 

Opções religiosas 
 

Total 
 

Afro – brasileiras 04 
Católicos 43 
Espírita 09 
Evangélicos 37 
Não declararam 07 
Sem religião 37 
Testemunhas de Jeová 11 
Total geral 148 
Fonte: Escola Abrigo Filhos do Povo, Salvador-Ba, 2011. 
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A situação se acentua muito quando as denominações minoritárias 

numericamente são comparadas separadamente em relação aos três grupos prevalentes 

na escola Abrigo. 

 

 
Fonte: Escola Abrigo Filhos do Povo, 2011 

 

Em relação ao grupo das mães/pais de alunos, a comunidade escolar apresenta o 

mesmo quadro, ou seja, a presença marcante dos católicos, evangélicos e os sem 

religião que, somados, alcançam 79% do total de respondentes. Há, numericamente, a 

hegemonia desses três segmentos. 

Considerando apenas os religiosos, comparativamente às religiões menos 

representadas, retirando os sem religião e os que não declararam, teremos 104 

respondentes. Se somados os católicos e evangélicos temos o quantitativo de 80 

respondentes que, em relação ao conjunto das religiões menos representadas, dá em 

torno de 77%, permanecendo o quadro geral.  

O gráfico 04 aponta para uma correlação de forças desequilibrada entre as 

denominações religiosas e explica em parte, o processo de socialização (BOGARDUS, 

1965) presente na escola Abrigo em relação à diversidade religiosa, que acabam 

sustentando e/ou disfarçando os distanciamentos sociais, pois se não podemos mais 

afirmar que há uma hegemonia católica, certamente podemos afirmar que há na escola 

Abrigo uma hegemonia cristã na composição da sua comunidade escolar, não 

significando, entretanto, que as forças cristãs representem um bloco coeso e harmonioso 

no cotidiano da escola, o que será tratado posteriormente. 
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3  EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E A DIVERSIDADE 
RELIGIOSA NA CONTEMPORANEIDADE 

 
Primeiro é preciso lembrar que tratamos da educação oferecida nos espaços das 

escolas convencionais, encaixadas na modalidade formal de educação, ainda que se 

perceba e se considere neste trabalho, a presença de outras modalidades dentro desses 

espaços – informal e não – formal (LIBÂNEO, 1994 e GOHN, 2008). 

Portanto, refere-se, mais precisamente, ao que é pensado e oferecido no sistema 

oficial de ensino do Brasil, verificável em suas normativas específicas, que servem 

como orientações para as práticas educativas nas unidades escolares, sobretudo a partir 

da Constituição de 1988 e da LDB 9.394/96, considerando ainda idéias de pensadores 

que defendem o respeito à diversidade como um dos eixos principais da aprendizagem, 

indispensável para o “aprender a ser” (MORIN, 2011), pois só se pode ser para e com o 

outro, necessariamente, diferente de alguma forma. 

Diante disso, pode-se afirmar que algumas preocupações, antes inexistentes no 

contexto educacional, passaram a figurar de modo central na elaboração das políticas 

públicas para a educação, a exemplo das culturas locais, a inclusão de portadores de 

deficiências no mesmo espaço de aula que os ditos normais, a preocupação com a 

acessibilidade, a promoção da igualdade racial, dentre outras. Obrigando o homem a se 

abrir ao pensamento complexo (ibid., 2011) para dar conta das demandas 

contemporâneas. 

O homem tem encontrado ao longo dos tempos grandes dificuldades para aceitar 

o outro como seu semelhante de fato, ou seja, como um ser que possui em essência os 

mesmos atributos dele, independente da sua origem cultural, territorial ou social. Isso 

porque o conceito desenvolvido pelo homem de semelhante se aproxima da análise de 

Freud do mandamento bíblico “amai o seu semelhante como a si mesmo”, na concepção 

incorporada pelo sujeito de que o semelhante é o igual a ele e, portanto, deve possuir 

todos os aspectos valorizados por ele, se tornando um ser ideal que reflete não o outro, 

mas a ele mesmo (FROMM, 1975). Assim surgiu a maioria dos conflitos por toda à 

parte do mundo, já que o indivíduo que apresenta uma posição ou imagem diferente da 

ideal não é seu semelhante, nem é, numa perspectiva mais atroz, um ser humano. 

A mediação das relações educativas não pode ser praticada nas instituições 

formais de ensino, sem uma justa adequação de seu fazer cotidiano às necessidades reais 

de convivência multicultural da sociedade contemporânea. Caso contrário, os sujeitos 
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continuarão insistindo em olhar o outro não como um diferente, mas como um estranho 

ameaçador da sua “segurança”. 

A escola passa a ser concebida como o espaço da/para a diversidade. Não que a 

diversidade nunca tivesse existido neste contexto, mas pelo fato de que nunca lhe foram 

dadas as condições para a devida visibilidade e, sobretudo, respeito. No âmbito das 

legislações, há avanços facilmente perceptíveis, entretanto, no campo das práticas 

cotidianas, também facilmente perceptíveis, se abre uma cratera entre o que se faz e o 

deve ser feito previsto nas normativas. 

Contudo, não se pode atribuir esta distância apenas àqueles a quem as leis se 

destinam, mas também ao texto, contexto e interpretações que se dão às leis, por mais 

bem intencionadas que possam parecer, já que qualquer imposição legal, para ser 

amplamente aceita, também precisa ser compreendida como legítima, pois há uma 

distinção entre legalidade e legitimidade, onde algo legitimado pode ter maior força no 

contexto social que uma norma pura e simples. A história registra inúmeros casos de 

desobediência a leis estabelecidas. 

Muitos religiosos numa tentativa de encontrar saídas para a convivência pacífica 

entre as diversas denominações aderiram ao discurso ecumênico, mas esses religiosos, 

sobretudo os não-cristãos, esqueceram da sua origem epistemológica, que justamente o 

torna frágil para tal empreendimento, visto que ecumenismo é um: 

Termo que vem do grego (oikos = casa, oikoumene = terra habitada) e 
que significa o intento de reconciliação das Igrejas cristãs divididas 
secularmente “para que o mundo creia”. Embora o termo pertencesse 
à literatura profana (“mundo habitado pelos helenos”, territórios aonde 
chega a ‘pax romana’”), entrou muito cedo a fazer parte da literatura 
bíblica (At 11, 28; Lc 2,1; Hb 2,5 etc.) e eclesiástica. Nesta mantém o 
significado geográfico (“universalidade da Igreja”), mas se aplica 
também ao conjunto de doutrinas, credos e usos eclesiais aceitos como 
“universais” e aos concílios que falam em nome de toda a Igreja e 
para a Igreja (NAVARRO, 2002, p. 125).  

Ainda admitindo uma ampliação conceitual e certa utilização nos mais variados 

espaços para determinar um momento de união entre os “diferentes”, por conta do 

desejo de paz contido no coração humano, não carrega em si o espírito democrático 

necessário para promover encontros verdadeiramente ecumênicos na visão 

contemporânea, tendo em vista a raiz de sua concepção, a qual apresenta elementos 

nítidos de construção institucional de um poder que é apenas aparentemente coletivo, 

pois é, em sua essência, um poder muito mais a serviço da modelação de “corpos 

dóceis” (FOUCAULT, 2010), ao imprimir um arcabouço para a fé que obriga os 
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sujeitos a se enquadrarem numa compreensão de atitude pacífica sob a égide da fé 

cristã. A sua impossibilidade reside em desconsiderar que, em muitos casos, sobretudo 

em se tratando do aspecto religioso, as diferenças podem se constituir em elementos 

muito mais importantes para a vida dos sujeitos do que as possíveis semelhanças. 

A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, ratifica qual é a sua 

perspectiva ecumênica, quando relata em suas Diretrizes41 que “um dos primeiros 

desafios é o ecumenismo, a unidade entre os irmãos e irmãs que crêem em Jesus Cristo” 

(CNBB, 2011, p. 67). Portanto, há nesta direção a busca pela unificação dos fiéis 

cristãos, sendo dada às outras denominações a possibilidade de agregarem-se a este 

projeto, mas não a partir das suas identidades de origem, e sim tendo a identidade cristã 

como escopo basilar da relação. 

A educação para a diversidade na contemporaneidade passa pela tomada de 

consciência dos avanços e dos limites legais, visto que a convivência com o diferente 

extrapola a esfera material do texto jurídico que se resolve impondo um cumpra-se! Há 

um processo de mudança de entendimento, o qual se inicia por uma auto-avaliação de 

quem avalia e dita regras e uma auto-educação de quem educa, aí está o grande desafio 

socrático vivo até os tempos atuais: “Conhece-te a ti mesmo”. 

Contextualizando, diríamos que há, inequivocamente, a necessidade geral de 

auto-formação, mais que isso, há a necessidade de uma reconstrução coletiva do projeto 

educacional brasileiro, que possa se constituir para todos em parâmetro legal e legítimo 

ao mesmo tempo. Não se está defendendo o retrocesso, mas sim a revisão consciente e 

coletiva, pois não se pode aderir ao que não conheça, não entenda corretamente, ou que 

não se esteja ainda preparado para aderir. 

Essa realidade obriga a escola a construir novos métodos de trabalho que 

respeite a identidade cultural dos sujeitos em formação. Além do mais, tal constatação 

nos aponta para o fim das identidades fixas (HALL, 2003), pois o sujeito da pós-

modernidade reivindica o direito de assumir várias identidades culturais ao longo de sua 

vida, sem precisar sentir ou sofrer constrangimentos. 

Projeções recentes da Fundação Getúlio Vargas (FGV), pós-censo 2000, a 

respeito da diversidade religiosa no Brasil, não só confirmam o quadro do censo 2000, 

como acentuam os seus dados, apontando uma evolução ainda mais vigorosa nos anos 

atuais. 

                                                
41 Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 2011-2015, documento da cnbb, 94. 
Paulinas: São Paulo, 2011. 
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Os evangélicos, incluindo-se tanto os ramos tradicionais quanto os 
pentecostais, seguem a sua trajetória de crescimento, passando dos 
16,2% para 17,9% nos primeiros anos desta década, chegando a 
20,2%. Os “sem religião”, cuja participação caiu de 7,4% para 5,1% 
mas sobem para 6,72% em 2009. Ou seja, a religiosidade não esteve 
em baixa no Brasil na alvorada do novo milênio e, além disso, houve 
diversificação das crenças alternativas na década passada. As religiões 
alternativas, que saíram de 2,6% em 2000 para 3,2% em 2003, sofrem 
particular incremento nos seis anos seguintes, chegando a 4,62% em 
2009 (FUNDAÇÃO, 2011, p.8). 

Ainda que a Constituição de 1988 tenha confirmado o estado brasileiro como 

laico, os séculos de educação pautada na égide do catolicismo continuaram presentes no 

cotidiano da nação e das suas instituições públicas de ensino, demarcando assim um 

território a ser disputado com as novas forças religiosas que passam a se fazer presentes 

com mais contundência do que antes. 

O trabalho pedagógico das escolas de um modo geral para lidar com a sua 

diversidade religiosa apresenta pelo menos três possibilidades bem perceptíveis nas suas 

práticas cotidianas: 

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 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 tempo e 

espaço. 

Mesmo que haja estudos científicos de pesquisadores sérios, ou mesmo de 

entidades religiosas respeitáveis, que caminhem para a conclusão de que, 

epistemologicamente, as construções de Deus têm uma única origem, não são 
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suficientes para afirmar igualdade entre as construções atuais, ou que isso as obrigaria a 

reconstruir uma identidade que sofreu inúmeras transformações de concepções, como se 

o princípios originais pudessem ser resgatados sem nenhum tipo de resistência. 

Quando tomado como exemplo a manipulação genética, nota-se que a ciência 

consegue criar frutos modificados, a partir de outros frutos originais, quer seja para 

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

comodidade, como é o caso dos frutos sem caroços. Este processo implica em observar 

que, mesmo sendo os frutos modificados portadores de nomes e aparência semelhantes 

aos frutos não modificados, as suas características genéticas passam a ser outras, o que 

os tornam, em composição genética, diferentes, podendo ser compreendidos como 

frutos novos, os transgênicos. 

Como não há notícias de se ter manipulado um fruto geneticamente modificado 

de modo que ele pudesse reassumir as suas características genéticas de origem, onde um 

fruto sem caroço não pode servir para reprodução natural a partir dele, nem poderá ao 

acaso se reproduzir com caroços, deduzimos que o mesmo ocorre com os fenômenos 

culturais que ao longo do tempo foram tomando formas e interpretações diferentes. 

Este exemplo 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. Elas 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 culturalmente 

como ‘traduções’ (HALL, 2001). 

As traduções, fenômenos do hibridismo cultural, assim como as modificações 

genéticas, não possuem nem pretendem possuir caráter de reversibilidade, pois ao 

reverter-se teriam que se 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 exequível, 

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.  
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A diferença é que elas [as traduções] 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 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, 

desconsiderando que tais diferenças não põem em risco a convivência pacífica entre os 

diferentes. 

Surge, então, nessa possibilidade, o que arriscamos a apontar como conceito 

análogo ao mito da democracia racial, o mito da democracia religiosa, que encontra seus 

maiores defensores naqueles que se apóiam na filosofia ecumênica. Análogo no sentido 

de que tanto um quanto o outro tentam ofuscar as diferenças em prol de uma pretensa 

convivência pacífica, permanecendo as mesmas bases de dominação das forças 

hegemônicas. Para Hall (2001), as culturas híbridas 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 pertencentes a uma história peculiar que merece respeito. 

O reconhecimento verdadeiro da diversidade 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. 

Desse modo, o que se deve buscar na prática educativa, quando se trata de 

diversidade religiosa na contemporaneidade, não é o culto a nenhum tipo de crença – até 

porque a legislação inibe atitudes de proselitismo no ambiente escolar –, mas o respeito 

pela abordagem e não pelo silêncio, pelo reconhecimento e não pela negação do outro. 

Estas práticas não devem ser compreendidas como facultativas, a despeito do que 

orienta a LDBEN para o ensino religioso, porque no cotidiano da escola a presença da 

diversidade religiosa não é facultativa. Entretanto, esta constatação não é suficiente para 

fundamentar a defesa da obrigatoriedade do ER nas escolas. 
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3.1 CONSCIÊNCIA NORMATIVA: UMA POSTURA CRÍTICA DIANTE DA 
LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 

 
A preocupação com o modo de como a escola pública constrói os seus 

documentos norteadores das suas práticas (grifo nosso) educativas e a sua 

materialização no cotidiano, orientou esta pesquisa no sentido de uma investigação mais 

voltada ao fato concreto, mesmo admitindo que o concreto possa ser uma representação 

da subjetividade. Concebe-se o trabalho educativo, preferencialmente, dentro do campo 

profissional, portanto sujeito a regulações que não levam em conta, necessariamente, a 

subjetividade enquanto desejo pessoal de auto-realização do profissional encarregado 

pela execução de uma determinada atividade, mas a satisfação daqueles que são 

beneficiários dos serviços a serem prestados. 

É verdade que a história da educação formal brasileira, como política de 

governo, com a chegada dos portugueses e até os tempos mais recentes, nunca 

privilegiou os “aprendizes”, considerando os objetivos de dominação das esferas 

detentoras do poder, contudo, o reconhecimento disso não dever servir como 

justificativa para a perpetuação de modos operativos baseados na anulação do diferente 

pelo mais forte, mas deve estar a serviço, justamente, da construção de uma sociedade 

que aprende com os seus equívocos, tornando-se cada vez menos opressora, onde o que 

é melhor para o outro é dito por ele e não por quem detém o poder ou, no caso do 

professor, uma posição de poder. 

A elite econômica deste país tem sido, ao longo da nossa história, 
pouco acostumada a pensar no bem estar dos seus habitantes e em sua 
conexão com o crescimento econômico, raramente tendo enfocado o 
setor educacional e seu desdobramento de forma estratégica. Assume 
o discurso de sua importância, mas desde há muito tempo a 
preocupação dos governos tem sido a de usar este setor, do qual tanto 
espera a população, como trampolim para carreiras políticas 
segurando-se, fundamentalmente, na apresentação de êxitos 
quantitativos (PAIVA, 2005, p. 174-175). 

O profissional da educação assume certas posturas enraizadas numa história que 

o elegeu como sendo o dono do conhecimento e o aluno um “subalterno que não pode 

falar” (SPIVAK, 2010). O outro – o aluno – considerado inferior e incapaz de falar de 

si próprio, não tem alternativa a não ser tornar-se um objeto do desejo, sendo descrito a 

partir da ótica daqueles que não o conhece e mesmo assim pretendem determinar o que 

lhe é melhor, tomando por parâmetro o que seja melhor para si, quando o esperado é 

que, independente do desejo pessoal de quem presta o serviço, esteja o objetivo maior 
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de atender às necessidades dos usuários ao qual um dado serviço é destinado. Tal 

compreensão óbvia não parece ser tão bem explicitada na prática dos profissionais da 

educação, tanto quanto se vê explicitada em seus discursos. 

É bem verdade que houve e há no cenário educacional brasileiro, grandes 

controvérsias em torno das leis que regem a educação e uma confusão na sua 

interpretação, sobretudo por ainda se encontrar vigentes alguns ranços do período 

colonial e um visível desconhecimento dos textos legais da atualidade por certos 

profissionais da educação. Diante disso, como exercer bem uma função da qual não se 

tem o conhecimento devido das leis que a regulam? Seria a educação mesmo uma 

questão de missão? Que tipo de consciência deve permear a ação educativa? 

Cabe adentrarmos neste momento na perspectiva do que resolvi chamar de 

consciência normativa, termo mais próximo ao campo do direito, que o trabalha 

separadamente (consciência/normativa) para teorizar quanto ao nível de imputabilidade 

em um determinado delito, determinando o seu grau de envolvimento, doloso ou 

culposo (BARBOSA, 2009), nos julgamentos de fatos ocorridos. Isso pressupõe analisar 

uma determinada questão em duas perspectivas: intencional e não intencional, 

consciente e inconsciente, referenciadas por indicativos das leis. 

Evidentemente, tais conjecturas são postas a análise depois do fato gerador ter 

sido consumado, pois a justiça enquanto mecanismo de intervenção em situações de 

conflito nos quais as partes envolvidas não conseguiram resolver por conta própria, não 

teria possibilidade de julgar uma ação cujo fato qualificado em lei ainda não ocorreu, 

como se prevendo o fato concreto ou que ele, inevitavelmente, ocorreria. Esta previsão 

de julgamento a priori não está previsto em nenhuma legislação. Em outra análise, a 

idéia de uma consciência normativa obrigatória, que imputa a culpabilidade ao sujeito, 

independente do seu conhecimento da lei pelo simples fato de a lei já existir42, 

eliminando as lacunas do direito positivista (REALE, 2006), também não satisfaz ao 

que queremos apresentar como uma conduta necessária no nosso campo profissional. 

Não se deve confundir a observância às normas com um processo ditatorial onde 

há perda de autonomia e liberdade de expressão. A consciência normativa, enquanto 

atitude de obediência às normas por reconhecimento e validação espontâneos delas, não 

seria aplicável em regimes ditatoriais, não só porque as normas dos regimes ditatoriais 

se mostram injustas, mas também porque eles, pela própria estrutura do pensamento 

                                                
42 Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5°, item II, 
Constituição Federal, 1988); 
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autoritário, inibem o exercício da consciência individual, impondo a supremacia de uma 

consciência hegemônica, o que torna, em certa medida, a observância das leis ditatoriais 

em ações a serviço da inconsciência. 

Mas não é porque determinado indivíduo pretende que seja 
obrigatório matar todos os crentes de uma religião, nem mesmo 
porque toda uma comunidade considera isso obrigatório, que essa 
norma está justificada. A mera existência de uma norma em uma 
sociedade não a justifica (LIVET, 2009, p. 23). 

Portanto, defender uma consciência normativa é favorável em países cuja 

democracia permitiu que se construíssem leis mais adaptadas ao reconhecimento do 

outro como cidadão de direitos inalienáveis, como é o caso do Brasil atual, ou seja, 

onde os cidadãos também podem refletir sobre as normas, mas não necessariamente sem 

que elas sejam consideradas. 

Não há, nesta perspectiva, conflitos de ordem subjetiva, que põe em xeque a 

qualidade do julgamento a posteriori, configura-se, principalmente, pelo julgamento a 

priori das próprias ações e não das ações do outro, tendo como parâmetros as normas 

que regulam essa ação. Este exercício da consciência normativa não encontra 

acolhimento na prática do operador do direito, mas apenas em outros campos 

profissionais, entre eles está o educacional. 

A alteridade sai do campo subjetivo e ganha concretude na ação educativa, onde 

o eu é mobilizado ao outro a partir do outro, mas também apesar do outro, pois o 

profissional compreende que o seu fazer ultrapassa o seu desejo pessoal de estar 

disponível ao outro por reconhecê-lo solicitante do seu movimento. 

O desejo pelo reconhecimento do outro, compreendido unicamente como 

provocado a partir da existência de um outro que necessita ser reconhecido, é 

materializado apenas no eu devidamente sensível e voluntariamente disponível a esse 

outro que se apresenta, como explica Santos (2009) ao descrever a alteridade em 

Emmanuel Levinas, “mais do que o eu – pois comanda-o e julga-o – na mesma medida 

em que é menos – pois suplica os seus recursos. 

Na consciência normativa não há súplica, há direitos, direitos do outro que não 

precisa estar em uma condição de inferioridade objetiva que mobiliza subjetivamente o 

eu a atender as suas “súplicas”, apresentadas à subjetividade do eu pela visibilidade da 

sua inferioridade concreta. A superioridade do outro em relação ao eu se configura 

como um direito subjetivo materializado objetivamente, independentemente da sua 
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condição concreta de ser “menos” do que o eu representado na escola pelos 

profissionais da educação. 

Nesta compreensão, há uma maior aproximação da materialização da 

subjetividade em atitudes éticas conscientes, tomando-se por referência a perspectiva 

freiriana, explicitada nas suas diversas obras, todas elas permeadas por “saberes 

necessários à prática educativa” (FREIRE, 1996), que dão concretude ao conceito 

subjetivo de alteridade. 

Estamos nos restringindo neste contexto ao ajustamento da ação educativa não 

mais como uma “missão”, a qual exige do professor uma dedicação desinteressada 

economicamente, ao mesmo tempo em que lhe desvaloriza enquanto categoria. A 

nobreza presente na educação, compreendendo esta pretensa missão como ranço do 

catolicismo, conferiu ao professor enquanto indivíduo um lugar privilegiado de 

autoridade na sociedade, mas lhe incorporou, por sua vez, uma compreensão equivocada 

do seu papel profissional, lhe delegando títulos com ‘tia’ (FREIRE, 1997), ou segunda 

mãe/pai, onde os juízos de valor se confundem na prática cotidiana. O professor não 

presta serviço para os seus filhos ou sobrinhos, mas para os filhos e sobrinhos dos 

outros. 

Os valores que precisam ser levados em consideração quando se constrói um 

trabalho educativo são, essencialmente, os valores das famílias e indivíduos que, do 

ponto de vista legal, se constitui em um dos princípios mais importantes de todo 

documento que normatiza as atividades educativas nos estabelecimentos de ensino, no 

caso do Brasil, cumprindo o que está disposto na Constituição Federal em seu artigo 

205 que explicita, sem equívoco, a visão de educação a ser implantada no país. 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

A Constituição, ao dizer que a educação é dever também da família e que será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, acentua o que preconizam os 

princípios do seu artigo 206, nos itens II, III e VI43, compreendendo-se, então, que a 

escola pública não deve elaborar as suas propostas de ensino sem a participação e 

colaboração da família e da sociedade. 

                                                
43 II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo de idéias e 
de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; VI – gestão democrática do 
ensino público, na forma da lei (BRASIL, 1988). 
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Esse processo democrático de abertura das escolas pode acontecer de duas 

formas: uma é via tensão de fora para dentro, onde a força popular pressiona para que as 

suas portas se abram, em um movimento legítimo, mas muitas vezes mal compreendido 

e pouco aceito por profissionais menos sintonizados com os princípios da democracia, 

dificultando o estabelecimento de condições favoráveis à produção coletiva. Neste caso, 

a escola vê o anseio popular de participação nas decisões como uma intromissão no seu 

trabalho, configurando-se na dimensão micro, em um movimento da “educação contra 

a educação” (GADOTTI, 1984); outra forma á a abertura de dentro para fora, 

voluntariamente, chamando a comunidade à participação e, efetivamente, considerando 

as contribuições que surgirem a partir dessa abertura. Tal processo, inverso ao 

tradicionalmente constatado na prática da educação ao longo da história, encontra, nos 

tempos atuais, amparo sólido nas legislações vigentes do País. 

É injustificável que a escola ainda construa seus instrumentos norteadores da sua 

práxis sem consultar os mais interessados pela sistematização dos serviços organizados 

em tais instrumentos, os seus usuários. A observância dos preceitos legais e a sua 

aplicação consciente, sem que seja preciso movimentos externos de pressão, é a prática, 

no regime democrático, da consciência normativa, é o posicionamento que permitirá 

uma contribuição mais eficaz do professor no processo educativo. 

Se as legislações são fruto de um projeto político e a educação é política em sua 

essência, não há como praticar a educação sem a observância das leis, ainda que, como 

já acentuamos, com as reservas necessárias, pois se há a inseparabilidade entre educação 

e política (Saviani, 1988), é incoerente que o educador que se diz democrático se ponha 

à margem do que advém tanto de uma quanto de outra, ou que não aceite a sua estreita 

relação na prática cotidiana. 

Logicamente, os processos subjetivos são a base na constituição da alteridade 

presente nas relações interpessoais, as normas são estabelecidas e passam por constantes 

modificações para dar concretude aos valores entendidos como necessários em cada 

momento histórico e em cada civilização, levando em conta as construções subjetivas de 

como devem ser as relações objetivas com a alteridade. 

A questão aqui, portanto, não é de apresentar incompatibilidade de concepções, 

mas de se estabelecer uma reflexão mais rigorosa do que vem a ser a assunção 

consciente do papel profissional na educação, da compreensão que, diante das 

legislações, possa distinguir conceitos como diversidade, função, alteridade e minoria, 

para então validar ou invalidar certas práticas educativas no contexto escolar. 
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3.2 DIVERSIDADE, FUNÇÃO, ALTERIDADE E MINORIA: DISTINÇÕES 
NECESSÁRIAS À PRÁTICA EDUCATIVA 

 
Suscitar a reflexão sobre a diversidade em qualquer espaço não é tarefa simples, 

muito menos fácil, sobretudo quando nele estão em jogo interesses e pontos de vista 

individuais, contaminados por posicionamentos radicais que veem nos diferentes uma 

ameaça ao seu espaço. Por outro lado, esses mesmos interesses põem em xeque os 

motivos nos quais se apóiam certos discursos que defendem as minorias e parecem 

querer demarcar novas posições de poder igualmente nocivas ao respeito do ser 

humano, pois a ação de sobrepor os aspectos, por exemplo, referentes a determinadas 

religiões, de modo exaustivo, se apresenta como estratégica para fortalecer grupos ou 

instituições e, em última análise, pode perpetuar, acirrar ou criar atitudes de preconceito 

e discriminação. 

O entendimento mais apurado, que deve perceber com nitidez as variáveis das 

dimensões política, social, histórica e psicológica presentes na correlação entre função, 

diversidade e minoria, bem como de algumas das suas distinções, ajuda a amadurecer 

estratégias de coexistência salutares à construção de uma “civilização planetária” 

(RICOEUR, 1968), mas não homogeneizante, e sim mais saudável para todos os 

diferentes, apresentando as devidas organizações de pensamento que se traduzirão em 

posturas mais conscientes de reconhecimento de papéis sociais, políticos e humanitários 

em relação a si e ao outro. 

Tomando Foucault (2010) e pensando a escola como espaço de poder e, ao 

mesmo tempo, como “prisão”, com suas estratégias de vigiar e punir, os profissionais da 

educação precisam atentar cuidadosamente para as suas práticas cotidianas, quando se 

dizem defensores da diversidade confundida com minoria. 

Torna-se necessário explicitar o porquê de se optar por utilizar o termo “função”, 

mesmo correndo o risco de críticas severas (e injustas) de ter conduzido a dimensão 

educativa/política a um ato exclusivamente mecânico. É preciso pensar, inclusive, em 

termos institucionais, na perspectiva concreta e legal das atribuições próprias do 

professor um tanto quanto desprezada em ambientes escolares, com a alegação de uma 

pretensa “missão” educativa, que vem, de modo confuso, configurando o papel do 

educador como um exercício de “salvação” dos educandos de todo o “mal” a eles 

impingido, mesmo que para lhes “salvar” seja necessário destruir os outros que os 

levam à “perdição”. 
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Daí, pôr em foco o termo “função” tem o intento de apontar para a parte da 

atividade educativa que está subordinada a parâmetros legais, constitutivos de direitos e 

deveres, orientações para a práxis, assim como dos resultados esperados a partir do 

trabalho desenvolvido durante o ano letivo. 

Não se trata de se defender o que compreendemos, a partir de Marx (BERMAN, 

2001), como “trabalho alienado”, pois nele há ausência de reflexibilidade e os sujeitos 

não conseguem se perceber protagonistas no processo de produção. Ao contrário, trata-

se de defender a desalienação do educador, ao atentá-lo para o seu ofício na perspectiva 

consciente de formação e não de “inculcação” (BOURDIEU, 2001) de conceitos 

fechados, radicalizados, quase sempre individualistas, valendo-se da condição de 

superioridade hierárquica para impor as suas orientações como atos incontestáveis. 

Nessa direção, mesmo imbuído de finalidade nobre, a prática torna-se alienante e 

alienada, pois impede a dialogicidade. Portanto, a questão imperativa é justamente o 

nível de consciência no desenvolvimento das funções, não um negligenciamento destas 

em prol de uma pretensa “missão” de reparação presente nos documentos analisados 

nesta pesquisa. 

O significado socialmente construído de um dado termo comumente utilizado no 

dia-a-dia pode carregar em si carga preconceituosa ou excludente, ligação análoga com 

outros sentidos, contaminando-os por extensão da mesma carga negativa ou excludente, 

dificultando identificar as melhores intenções nele contidas quando alguém o profere e 

mesmo dificultando a sua ampla dimensão na compreensão de quem o profere, quando 

o faz por força de uma cegueira paradigmática (MORIN, 2011), que dá ao sujeito uma 

compreensão equivocada da realidade, devido a suas estruturas mentais cristalizadas em 

conceitos exclusivistas que ele concebe com valor de verdade absoluta. 

É comum utilizar a expressão “igualdade de condições” como expressão 

concreta de “justiça social”, no sentido de que, havendo uma, a outra se faz, quando a 

prática da justiça social nem sempre é dar igualdade de condições, pois a própria 

desigualdade, na maioria dos casos, requer condições diferentes para cada sujeito poder 

enfrentá-la. A justiça, então, consistiria em dar as condições apropriadas para cada caso 

de desigualdade. 

A justiça à qual se relaciona a igualdade é a justiça jurídica oficial, que inclusive 

tem passado por reformulações para se ajustar às demandas sociais, que têm exigido 

uma justiça mais próxima do significado de equidade. Como exemplos dessas 
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reformulações se podem citar as penas alternativas e as ações afirmativas (GOMES, 

2002). 

O fato é que, quanto mais se consiga identificar nas expressões as suas 

construções de sentidos feitas pela dinâmica sócio-histórica e, ao mesmo tempo, as suas 

justas significações que possam ser colocadas em um contexto relevante de 

aproximações conscientes, mais se afastarão equívocos na assunção de posições em 

ambientes marcados pela heterogeneidade. 

Fala-se muito no respeito à diversidade em todos os espaços de convivência. 

Entretanto, um aspecto peculiar é que o termo “diversidade” vem acompanhado da idéia 

de minoria, como podemos perceber ao analisar os documentos das três esferas de 

governo. Assim, este é um importante (des) entendimento que demanda se fazer 

algumas distinções relevantes, ao mesmo tempo em que se precisa oferecer uma 

possível justificativa para a imbricação dos dois termos, a ponto de que, ao se 

pronunciar um, esteja, inconscientemente, referindo-se ao outro, como se, defendendo o 

respeito a um, já se estivesse, por conseguinte, defendendo o respeito ao outro. 

Parece indiscutível que os conceitos existentes de diversidade caminham para 

um ponto em comum. Segundo um dicionário da língua portuguesa, encontramos 

diversidade como “variedade; diferença; dessemelhança” (BUENO, 1991), Muitos 

autores não conceituam o que é diversidade em seu aspecto geral, mas a aborda 

entrelaçada com o conceito de minoria. 
Entendemos que a reflexão sobre a diversidade implica a apropriação 
de maneira consciente do conceito de cultura e de uma visão da 
história da humanidade que desconstrua os pressupostos do 
evolucionismo do século XIX, orientadores de uma perspectiva de 
desenvolvimento unilinear da humanidade [...] Associam-se, 
naturalmente, a estes pressupostos, mal digeridos e refletidos, a 
produção de inúmeros estereótipos e estigmas que marcam a relação 
da sociedade brasileira com os segmentos historicamente 
marginalizados da sua composição, particularmente, índios e negros, 
mas com implicações para a visão sobre os camponeses, os 
analfabetos, os portadores de deficiência etc. (COSTA e MESSEDER, 
2010, p.10). 

Stafen (2007), em sua dissertação sobre a “Abordagem da diversidade no 

discurso do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil”, aponta que, 

“seguindo na pesquisa, diverso é classificado como adjetivo “diferente; vário; 

alterado; discordante; que oferece vários aspectos”. Observando a relação da 

diversidade com a cultura e, mais particularmente, com as minorias, Akkari (2010) 
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desenvolve uma reflexão sobre a escola que desconsidera as diferenças no sentido lato 

sensu, pois discorre sobre a diversidade como se referindo a grupos específicos. 

Enfim, toda a riqueza das perspectivas interculturais está ligada à 
necessidade de um equilíbrio complexo e delicado entre o 
reconhecimento e a valorização da diversidade cultural, mas também à 
necessidade de que todos os indivíduos vivam na dignidade e na 
liberdade, mesmo que isso signifique uma ruptura com as culturas de 
origem ou com a de seus pais, ou seja, cruzar as fronteiras culturais 
está no centro das perspectivas interculturais em educação (AKKARI, 
2010, p. 20). 

Observando as reflexões, percebemos que, em uma única palavra, diversidade 

significa mesmo diferente (s), ratificando o dicionário, dessemelhante (s). Defender a 

diversidade significa, portanto, defender as diferenças como um todo, e nisso não 

deveria caber outro juízo de valor, posto que não haja, em nenhum conceito oficial, 

outro entendimento para esse termo. 

Partindo do pressuposto de que todos possuem diferenças e que isso 

independesse também do lugar ou “entre-lugar” (BHABHA, 1998) em que se esteja, 

defender a diversidade deveria ser defender a todos, indistintamente. Do ponto de vista 

cultural, é coerente caminhar em direção à interculturalidade para satisfazer a 

diversidade. 

[...] um indivíduo é capaz de instituir sua diferença como instrumento 
positivo de sua identidade se ele for aceito e reconhecido pelo outro. 
Portanto, as perspectivas interculturais consistem mais em uma 
educação para as diferenças do que em uma educação para os 
culturalmente diferentes. (AKKARI, 2010, p. 21). 

Compreender a defesa da diversidade como a defesa dos culturalmente 

diferentes é restringi-la a grupos específicos, ratificando justamente o princípio ao qual 

a defesa se opõe: a segregação. Cria-se com isso, no ambiente escolar, uma tensão 

nociva que impede a aproximação consciente entre os alunos, que percebem no 

profissional alguém que não toma partido de um princípio, mas de um determinado 

grupo. Com efeito, é verdadeiro que o comportamento agressivo dos alunos se expressa, 

em boa parte dos casos, a partir do comportamento de desrespeito que a eles é dirigido. 

O professor precisa ser extremamente cuidadoso ao tomar uma defesa equivocada na 

sua prática; ele fatalmente receberá o bônus ou o ônus por isso. 

Não se está negando que a atenção à diversidade na contemporaneidade, a partir 

de provocações das minorias, se deu e se dá por conta da necessidade de se estabelecer 

novos formatos de relações entre as pessoas, considerando que as desigualdades sociais 
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históricas se deram por conta da inferiorização de certos grupos não identificados como 

iguais na ótica dos povos que detinham os poderes bélicos e econômicos e que, 

portanto, se constituíram como hegemonias, criando como reflexo antagônico o que 

reconhecemos como minorias. 

Pelo que se pode perceber, não há muitas controvérsias em torno do significado 

do termo minoria, sociologicamente falando. Encontramos em um dicionário de língua 

portuguesa a palavra “minoria” como “a parte menos numerosa de uma corporação 

deliberativa que sustenta idéias opostas às do maior número” (BUENO, 1991). Essa 

definição nos parece eufemismo, pois sabemos que nem sempre, ou quase nunca, a 

minoria participa de espaços deliberativos para defender as suas idéias, menos ainda que 

necessariamente esteja em menor proporção numérica. Ainda que admitindo a 

aproximação, ou até mesmo a identificação direta com outras definições, acolhemos 

como suficiente a seguinte definição: 

[...] minoria pode ser definido como uma coletividade constituída com 
base em uma origem comum, real ou imaginária. A minoria pode 
ainda ser étnica, cultural, religiosa, nacional, regional ou mesmo 
sexual. Esse conceito não se refere necessariamente a grupos 
numericamente insignificantes, mas a conjuntos coletivos 
historicamente dominados (AKKARI, 2010, p. 31). 

Este ponto de vista nos parece apropriado para demarcar, por sua vez, a 

existência de alguns espaços/entidades consolidados para a representação e/ou defesa de 

certos grupos minoritários, como o Grupo Gay da Bahia – GGB; Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais – APAE; Movimento Negro Unificado – MNU; União do 

Negro Pela Igualdade – UNEGRO, dentre tantos outros que, valorosamente, 

representam ou defendem aqueles que sofrem com o regime de exclusão. Ao demarcá-

los, queremos também afirmar que a escola não faz parte desse rol, a escola não é 

entidade de representação e/ou de defesa das minorias. 

Embora todas as minorias possam estar presentes em seu espaço físico, a escola 

é o espaço onde pessoas pertencentes às minorias e a grupos dominantes precisam 

coexistir em regime democrático, de justiça social e igualdade de direitos. As minorias 

não são a diversidade, mas a parte da diversidade que representa o reflexo antagônico 

dos processos hegemônicos. 

Podemos até afirmar que o Estado, enquanto órgão público competente para 

fomentar políticas públicas de inclusão, é, por obrigação constitucional, um legítimo 

defensor das minorias, ou pelo menos é isso que se espera dele em um regime 
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considerado democrático. Mas, ser Estado também é trabalhar para todos, o que lhe 

impõe a exigência de um caráter pluralista nas suas ações. 

A escola, enquanto equipamento público, não deve se caracterizar como 

entidade de inclusão apenas de determinados grupos, minoritários ou não, mas sim de 

todos os grupos que dela necessite. 

Isso não quer dizer que ela não deva trabalhar com a evidência das 

especificidades presentes nas diferenças, muito pelo contrário, deve apresentá-las de 

modo que os alunos possam fazer inferências seguras quanto à sua realidade, num 

processo necessário para a emancipação. Não cabe à escola fazer distinção entre seus 

alunos, de quem deve ser mais ou menos privilegiado nas suas práticas, sob pena de, 

dentro do seu espaço, acabar constituindo novos grupos minoritários. 

Através da educação procuramos mudar atitudes; através da legislação 
e de ordens judiciais procuramos regular o comportamento. Através da 
educação procuramos mudar sentimentos internos (preconceito, ódio 
etc.); através da legislação e de ordens judiciais procuramos controlar 
os efeitos externos desses sentimentos. Através da educação 
procuramos derrubar barreiras espirituais à integração; através da 
legislação e de ordens judiciais procuramos derrubar as barreiras 
físicas a ela. Um método não substitui o outro, mas é um suplemento 
significativo e necessário. Quem tiver, de saída, a convicção de que a 
estrada para a justiça racial tem somente uma via criará 
inevitavelmente um congestionamento, e tornará a viagem 
infinitamente mais longa (KING, 2009, 45). 

Fizemos algumas reflexões a respeito da função do professor, das distinções 

entre diversidade e minoria para compreendermos como a permanência de uma visão 

que não percebe as distinções restringe a prática pedagógica consciente. Ora, se há uma 

distinção entre os dois termos e hoje o estabelecimento dela se faz necessário, 

permanecer preso a um único conceito é, no mínimo, parar no tempo ou, pelo menos, 

dificultar que ele siga o seu curso com fluidez. 

O professor que percebe a defesa da diversidade como a defesa de minorias, 

restringe a sua energia a grupos específicos dentro do espaço de aula, portanto, deixa de 

cumprir com o seu papel de formador consciente, passa a assumir a posição de 

militante, que é própria aos espaços em que a diversidade, ou seja, as diferenças, não se 

apresentem como uma demanda que lhe exija abertura e disponibilidade, pois as 

minorias não são a diversidade, só fazem parte dela, elas são, em sua formação 

particular, homogêneas. Cada espaço de representação/defesa de uma minoria está 

fundado pela representação/defesa de um único grupo socialmente minoritário. 
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Aceitar e respeitar a diferença é uma dessas virtudes sem o que a 
escuta não se pode dar. Se discrimino o menino ou menina pobre, a 
menina ou menino negro, o menino índio, a menina rica; se discrimino 
a mulher, a camponesa, a operária, não posso evidentemente escutá-
las e se não as escuto, não posso falar com eles, mas a eles, de cima 
para baixo. Sobretudo, me proíbo entendê-los. Se me sinto superior ao 
diferente, não importa quem seja, recuso-me escutá-lo ou escutá-la. O 
diferente não é o outro a merecer respeito é um isto ou aquilo, 
destratável ou desprezível (FREIRE, 1998, p. 136). 

Segundo os princípios e diretrizes constantes nos documentos analisados nesta 

pesquisa, o professor deve ter a função normativa de auxiliar na formação do aluno na e 

para a diversidade. Isso não é tarefa fácil, pois implica numa revisita da história de cada 

um, numa busca rigorosa pela autoformação, entendendo esse caminho como 

individual, para exorcizar os fantasmas que pode tê-lo colocado também na condição de 

minoria, lhe dando a noção mais coerente dos papéis assumidos por ele em cada espaço 

social. 

Quando o professor se esquece das funções por ele assumidas para o exercício 

da sua profissão, permitindo-se equívocos de entendimento que interferem 

negativamente na sua forma de se conduzir diante dos seus alunos, está na hora de 

repensar se a sua opção realmente lhe satisfaz e se se sente verdadeiramente preparado 

para assumi-la. 

Estar numa condição privilegiada não dá o direito de se pensar melhor que os 

outros, bem como estar na condição de minoria não dá o direito de agredir aqueles que 

carregam em si, inevitavelmente, as características do dominador. Nisso ainda há o que 

aprender com Aimé Césaire44, quando, definindo a negritude como movimento 

emancipatório, também a coloca como movimento, acima de tudo, consciente. 

Manter o rumo sobre a identidade – eu lhes asseguro – não é nem dar 
as costas ao mundo nem separar-se do mundo, nem ignorar o futuro, 
nem atolar-se numa sorte de solipsismo comunitário ou no 
ressentimento. Nosso engajamento só terá sentido se se tratar de um 
re-enraizamento e também de um desabrochar, de uma superação e da 
conquista de uma nova e mais ampla fraternidade[...] (MOORE, 2010, 
114). 

No que concerne à diversidade religiosa, os equívocos de entendimento têm 

promovido atitudes contrárias ao trabalho consciente, pois se há uma notória postura 

histórica de professores cristãos, em especial os protestantes, de aversão a religiões de 
                                                
44 Aimé Césaire nasceu na Martinica, pequena ilha do Caribe governada pela França, em 1913. Morreu 
em 2008, na sua ilha natal (Moore, 2010). Adepto do movimento panafricanista, foi um dos fundadores 
do conceito de negritude, sendo a sua compreensão desse termo a mais aceita por escritores que tratam do 
tema da discriminação racial no mundo. 
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matrizes africanas, surge, nos últimos anos, um movimento de professores de religiões 

de matrizes africanas que tentam, tomando com um dos motes as leis 10.639/03 e 

11.645/0845, demarcar espaços de prevalência no reconhecimento da suas doutrinas no 

espaço da aula, ainda que as referidas leis não explicitem tal recomendação em seus 

textos. 

A respeito disso, cabe frisar que o aluno espera encontrar no professor alguém 

que o atenda sem privilégios, mas também sem discriminação de qualquer ordem, 

independentemente de a qual grupo cultural ou social ele pertença, ou sua identificação 

com certos ideais, sem dispensar a crítica e, ao mesmo tempo, sem abrir mão do justo 

acolhimento. 

3.3 A FORMAÇÃO PARA A DIVERSIDADE RELIGIOSA NA ESCOLA 
PÚBLICA 

 
Considerado a afirmação que, segundo Silva (2011), existem práticas educativas 

no ambiente escolar que fazem parte dos conteúdos oficializados na proposta 

pedagógica da instituição e estas se incluem também nas manifestações populares 

presentes nos ciclos festivos que envolvem princípios religiosos, chegar-se-ia à 

conclusão de que todos os grupos religiosos presentes nas escolas públicas têm, em 

algum momento, parte da sua demanda contemplada. 

Na observação dos elementos religiosos, percebi que no carnaval e no 
Dia da Consciência Negra os elementos afro-brasileiros encontram 
espaço; os elementos católicos aparecem nas atividades da páscoa, dia 
das mães, festas juninas, do folclore e do natal; os elementos 
evangélicos aparecem na páscoa e no dia das mães; não pude observar 
elementos espíritas ou de outra denominação religiosa inseridos nas 
festividades das escolas. Vale salientar que os elementos evangélicos 
aparecem mais nas escolas em que as gestoras se autodenominam 
evangélicas (SILVA, 2011, p. 67). 

A despeito do que Silva afirma, a maior conotação existente no carnaval se 

ajusta mais ao modo de vida profano que religioso, já o Dia da Consciência Negra, 

reflete muito mais princípios políticos, onde as reflexões são fundamentadas na busca 

por garantia de direitos igualitários entre todas as raças, considerando a negra como a 

referência de minoria em relação às outras, no intuito de eliminação das desigualdades 

sociais presente até os dias atuais. 
                                                
45 No artigo 26-A da LDB consta que: “Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da historia e cultura afro-brasileira e indígena”. Este 
dispositivo foi acrescido à LDB por conta das leis 10.639 e 11.645 que se referem, respectivamente, às 
culturas afro-brasileira e indígena. 
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Esta percepção não é fictícia, as distorções históricas ainda não foram superadas, 

pois, como aponta Menezes (2009), o processo de autonomia do negro no cenário 

brasileiro pós-abolicionista se deu – e ainda o é – de evidente relatividade, mesmo que, 

segundo estudos da mesma autora, o negro tenha conseguido criar diversas estratégias 

que lhe permitiram a “sobrevivência” e alguma ascensão na sociedade brasileira, a 

realidade para a maioria dos negros ainda é de exclusão. 

Não é preciso discorrer detalhadamente sobre fatos de constrangimento e 

opressões sofridos pelos negros no Brasil, as suas consequências estão entre nós, nas 

oportunidades desiguais, nas relações interpessoais reticentes e o pior, na própria 

narrativa de si e do outro, que oscila entre a necessidade de se fazer notar e o medo de 

ser notado a partir de estereótipos negativos. 

Dados esclarecedores da pesquisa de Thales de Azevedo “Imagens e 

Estereótipos raciais e Nacionais” (GIACOMINI, 2008), apresentam a visão construída do 

negro na sociedade brasileira. Nesses estudos Azevedo destaca uma classificação dos 

atributos segundo sua tonalidade afetiva, classificando-os em três grupos: apreciativos, 

neutros e depreciativos, que foram utilizados num universo de pesquisa composto por 

sujeitos de variada idade, escolaridade e condição social. 

Tabela 04. Estereótipos associados a diferentes povos e raças – frequência das respostas segundo 
a natureza dos atributos – (%) 

Povo/Raça Apreciativos Neutros Depreciativos 

Brasileiros 52,9 17,6 29,4 

Norte-americanos 77,3 4,5 18,2 

Judeus 36,4 22,7 40,9 

Índios 30,0 25,0 45,0 

Pretos 13,6 22,7 63,6 

Fonte: Azevedo, Thales de. Um questionário sobre estereótipos raciais. Sociologia, São Paulo, 13, p. 62, 1951. 
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Observando-se a tabela 04, que correlaciona cinco “raças” 
/povos/nacionalidades e os três tipos de atributos apreciativos, neutros 
e depreciativos, pode-se notar que a distribuição de qualidades entre 
os grupos, independentemente do teor de que se revista – apreciativo, 
neutro ou depreciativo –, está longe de qualquer uniformidade. Entre 
os diferentes atributos, os que apresentam menor variação entre os 
grupos são aqueles considerados neutros, que têm uma incidência 
relativamente baixa em cada um dos grupos, em particular no grupo 
dos norte-americanos. De maneira particular, dois grupos se destacam 
por concentrarem uma frequência bastante alta de atributos: os norte-
americanos e os pretos, que de forma bastante evidente, são 
associados a atributos cujas tonalidades afetivas se opõem 
(GIACOMINI, 2008, pp. 82, 83). 

 Em 1988, 37 anos após a pesquisa de Thales de Azevedo, uma nova pesquisa é 

realizada trazendo dados que afirmam a permanência de estereótipos positivos em 

relação aos brancos e negativos em relação aos negros, demonstrando que não houve 

grandes avanços nas políticas de reparação, que vão ser justamente fortalecidas com o 

advento da Constituição Cidadã de 1988. 
 
 
 
 

Tabela 05. Tabela 1qualidades 
Positivas(Preferência por brancos) 

Amigo                                           76,2%                             
Simpático                                        50% 
Estudioso                                      75,3% 
Inteligente                                     81,4% 
Bonito                                              95% 
Rico                                              94,6% 
Fonte: Munanga, Kabengele. Superando o racismo na 
escola, 2001, p. 46. 

   
Somados a isso, a pesquisa traz também a visão do professor que apontava para 

uma postura que, embora reconhecesse a existência do preconceito racial, se mostrava 

imbricada de posturas racistas de permissividade de certas atitudes evidentes na sua sala 

de aula. 

O professor reconhece a existência do preconceito racial na escola, 
seja entre alunos, de professores em relação aos alunos, ou o do corpo 
administrativo para com os alunos. O preconceito manifesta-se em 
brincadeiras ou apelidos alusivos à cor, na seleção racial do colega de 
estudo ou do banco escolar e na própria expectativa do professor 
quanto ao rendimento do aluno negro quando comparado ao branco. 
Além disso, embora todos os professores tenham se declarado 
destituídos de preconceitos, o conteúdo de seu discurso muitas vezes 
demonstrava o contrário (MUNANGA, 2001, p. 49). 

Tabela 06. Tabela 2 
Qualidades positivas 

(Preferência por negros) 
Burro                                             82,1%                             
Feio                                                  90% 
Porco                                             84,4% 
Grande ladrão                                81,4% 
Fonte: Munanga, Kabengele. Superando o racismo na 
escola, 2001, p. 46. 
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Os dados mais recentes do censo IBGE de 2010, que traz as características da 
população e dos domicílios, quando parte para a comparação dessas características 
tomando como referencial a cor ou raça, confirma a perpetuação das desigualdades 
históricas na sociedade entre os negros e os não negros.  

 

Tabela 07 
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Percebe-se que tanto no cenário nacional quanto regional, pretos e pardos 

recebem renda inferior às outras categorias em praticamente todas as faixas etárias, 

refletindo as sequelas do processo perverso de colonização. A luta política para 

modificar esta realidade é o que move de fato as manifestações no Dia da Consciência 

Negra. 

Portanto, não consideramos contemplados elementos da religiosidade afro-

brasileira nessas duas datas (carnaval e 20 de novembro). Concordamos com Silva, 

Tabela 08 
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outrossim, que há a ausência de elementos espíritas, posto que não se poderiam 

identificá-los nos ciclos festivos brasileiros validados pela escola pública, porquanto as 

questões de reencarnação, carma, mediunidade, etc., não fizeram parte do arcabouço 

religioso predominante no Brasil desde a invasão portuguesa. 

Ressalvados os casos de sincretismo, que não encontra acolhimento para 

validação epistemológica na alta cúpula da Igreja Católica, nem em líderes espirituais 

que defendem o caráter tradicionalista no Candomblé, as religiões de matrizes africanas 

também não fizeram parte desse arcabouço, apesar de, notadamente, haver menos 

conflitos na participação, em certas atividades de fundo religioso da escola, pela criança 

oriunda do Candomblé, como resultado do próprio sincretismo, do que, por exemplo, 

pela criança oriunda da  Testemunhas de Jeová. 

Em paralelo com as diferentes opções religiosas, vem se tornando evidente o 

aumento numérico da presença de ateus e agnósticos, os quais, mesmo sendo casos a 

serem considerados de exceção em vista do todo da sociedade brasileira, também 

compõem a população nacional e são signatários dos mesmos direitos civis previstos na 

Constituição. Esta é uma constatação que justifica a necessidade de uma visão mais 

ampliada e cuidadosa do processo educativo na perspectiva da diversidade religiosa 

dentro da escola pública. Há materiais produzidos para organizar o ensino religioso que, 

coerentemente, não levam e nem poderiam levar em conta o homem não religioso. 

Queremos assumir o Ensino Religioso como componente curricular, 
com todas as suas implicações. Entendido como área de 
conhecimento, tenha como objeto o fenômeno religioso e como 
finalidades: o desenvolvimento integral do ser humano (incluídas a 
autotranscendência e a abertura ao absoluto); a descoberta e a 
compreensão do fenômeno religioso; o cultivo da dimensão religiosa e 
da espiritualidade; a busca do sentido profundo e radical da existência 
humana e de suas conseqüências na convivência social (ROSSA, 
2002, p. 20). 

Como disciplina integrante do sistema educacional na sua globalidade, 
o Ensino Religioso é o processo de educação da dimensão religiosa do 
ser humano que, na busca da razão de existir, realiza a experiência do 
religioso, num movimento de relação profunda consigo mesmo, com o 
mundo cósmico, com o outro, seu semelhante, e com o transcendente 
(JUNQUEIRA e WAGNER, 2011, p. 118). 

Ao se defender o estado laico, não se está defendendo a ausência das religiões e 

seus símbolos no território brasileiro, este equívoco de entendimento do que vem a ser a 

posição neutra e a posição aversa, tem provocado desconfortos pelo mundo afora. A 
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França46 é um país emblemático nesta concepção de estado laico que confunde a 

neutralidade com a aversão, seja pela proibição do uso de símbolos religiosos dentro das 

escolas, ou em leis que afetam o cidadão religioso mesmo fora da escola, o que está 

gerando grande polêmica, já que as opiniões a respeito dessas decisões são por demais 

controversas mesmo dentro da França. 

Para além das questões de disputa pelo poder que se configuram no processo 

educativo, tanto no entendimento da escola como mecanismo de ‘reprodução’ 

(BOURDIEU, 2001), quanto na compreensão desse espaço como local que contribui 

para a formação de “corpos dóceis” (FOUCAULT, 2010), que de todo modo se ajusta 

aos ditames hegemônicos, é fato que a escola não pode se fechar em um paradigma – ou 

na percepção pontual contida em certos paradigmas que não representa a sua 

formulação total – que se caracterizem pela negação de certos fenômenos culturais 

presentes no seu interior, apenas por compreendê-los como mecanismos de alienação ou 

favoráveis à manutenção do status quo. A sociedade brasileira em geral apresenta, 

inequivocamente, o seu modo de vida guiado pela fé religiosa, nas mais variadas 

denominações existentes no país. 

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, sejam na relação aluno e professor, alunos e alunos, alunos, professores 

e/ou os demais agentes presentes neste contexto. 

As fórmulas até aqui encontradas para dar conta dessas nuances não parecem ter 

os efeitos esperados, nem uma adesão maciça dos sujeitos, sobretudo pelo caráter 

particular contido em suas raízes, como é o caso do ER e do ecumenismo, visto que 

ambos nascem de um desejo unificador calcado no cristianismo. Mesmo admitindo uma 

visão ecumênica pelo viés inter-religioso, sabe-se bem que ele “não enfraquece o a 

importância do ecumenismo confessional” (TEIXEIRA e DIAS, 2008, p. 16) e, 

portanto, não elimina o seu desejo original de unificação em torno da matriz cristã. 

                                                
46 A França é o país europeu que resolve banir o uso público dos véus. Segundo a nova lei, qualquer mulher- francesa 
ou estrangeira - que andar nas vias públicas ou parques usando vestimentas islâmicas como niqab (que cobre o rosto, 
deixando apenas os olhos à mostra) ou burqa (que cobre tudo, deixando uma tela sobre os olhos) pode ser parada pela 
polícia e multada (disponível em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/04/110412_franca_veu_multa_rp. 
shtml. Acesso em 22/04/2011). 
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Ratificando a nossa opinião quanto à importância do fato religioso para o mundo 

– sem aqui lançar mão de nenhum juízo de valor quanto aos possíveis aspectos positivos 

ou negativos disso – e a sua inevitável presença no espaço escolar, numa convivência 

nem sempre – ou quase nunca – bem resolvida, interessa-nos compreender, na 

atualidade, como a escola pública tem respondido ao desafio de promover a convivência 

respeitosa da sua diversidade religiosa no seu cotidiano, a partir das suas práticas 

educativas, visto que as alternativas até aqui postas como caminhos não são validadas 

para dar conta suficientemente bem desta tarefa. 

O problema, portanto, está posto, necessitando que se identifiquem os pontos de 

estrangulamento que dificultam o trabalho exitoso dentro da escola, que tenha o 

objetivo de promover aproximações conscientes entre as pessoas que compartilham do 

seu espaço, estabelecendo, para além da subjetividade, uma ética concreta para a 

coexistência. 

Portanto, a formação adequada para tratar a diversidade religiosa nesta pesquisa 

não aponta o ER como campo privilegiado, pois isso significaria admitir que apenas o 

profissional designado para a disciplina precisasse ser formado adequadamente e a 

assunção de pelo menos um dos modelos existentes para a formatação da disciplina, o 

que implicaria na permanência de equívocos no tratamento da questão, tanto pelo 

profissional designado para a tarefa, quanto por todo o resto do quadro docente e 

funcional da escola. 

É imprescindível assinalar que não há oposição dos docentes da escola Abrigo à 

formação para a compreensão do fato religioso, nem dessa discussão no ambiente 

escolar, há oposição à formação que particulariza o conhecimento e desconsidera o 

movimento constante da realidade nos ambientes escolares. Embora Soares (2010), 

apresente a Ciência da Religião como matriz que pode subsidiar o ER para o nível 

fundamental e médio da educação, a realidade sugere que ela possa subsidiar não uma 

disciplina, mas todo e qualquer docente para a compreensão do fato religioso e poderia 

fazer parte, indistintamente, de todos os cursos de licenciatura. 

Não é o caso de se defender um novo método de ensino, menos ainda outra 

disciplina “salvadora”, mas um olhar diferenciado a partir de práticas conscientes que 

coloque em foco a realidade multicultural, não apenas como uma possibilidade de 

existência e discussão a partir de uma motivação passageira ou espaço de aula 

específico, e sim como um conjunto de diferenças que, independente da sua 

manifestação objetiva, está presente dentro do espaço heterogêneo da escola. 
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3.4  DIVERSIDADE RELIGIOSA OU ENSINO RELIGIOSO: FORMAR PARA O 
QUE? 

 
A educação no Brasil, durante séculos de sua história, sempre esteve a serviço da 

aculturação e assimilação imposta por Portugal à sua colônia, difundindo a língua, a 

cultura e a fé européia como únicas verdades a serem seguidas e apreendidas pelos 

gentios e pelos escravizados trazidos de África, como força de trabalho nestas terras. 

Não podemos pensar a escola atual sem levarmos em conta o 
surgimento dessa instituição no Brasil e no caso aqui citado, mais 
especificamente na Bahia. É necessário analisar esse processo 
refletindo as condições em que a educação aqui aporta desde a 
chegada dos Jesuítas com a catequização dos índios, suas escolas e as 
reformas pombalinas47. Assim se deu a formação da sociedade 
brasileira colonial, que com a propagação da fé Cristã, eram 
concebidos os valores éticos e morais do colonizador aos 
“desprovidos” da capacidade de discernimento que, na sua 
insignificância, eram “salvos” a partir de sua conversão ao 
catolicismo, mecanismo e desculpa utilizada para justificar a 
escravidão desses povos no Novo Mundo (SANTOS, 2011, p.1, 2). 

Esse modelo de educação traduziu-se, ao longo de séculos, numa formação 

ocidental a partir da influência da igreja católica, da construção do ambiente escolar 

como sendo reprodutor social (BOURDIEU e PASSERON, 2010), desde a educação 

infantil até mais à frente, no ensino superior, quando o sistema prepara os seus novos 

educadores. Não por acaso, os profissionais da educação ainda trazem consigo a 

perspectiva do ato educativo enquanto missão, ou seja, a intervenção externa – e 

divinizada – de alguém tido como “superior”, que tem o poder de “salvar” a partir do 

conhecimento/revelação que a ele pertence, e deve ser transmitido aos educandos. 

Tal subjetividade é visível até no discurso de pesquisadores experientes, visto 

que ainda afirmam que “o educador tem a missão de despertar o interesse dos 

alunos”48. Essa prática etnocêntrica cristalizou em grande parte dos profissionais de 

educação uma visão limitada da sua práxis, mesmo tendo estes à sua disposição, os 

                                                
47Em 28 de junho de 1759 o Marquês de Pombal, ao mesmo tempo em que expulsou os jesuítas de 
Portugal e de suas colônias, suprimindo as escolas e colégios jesuíticos de Portugal e de todas as colônias; 
criou as aulas régias ou avulsas de Latim, Grego, Filosofia e Retórica, que deveriam substituir os extintos 
colégios jesuítas e criou a figura do “Diretor Geral dos Estudos”, para nomear e fiscalizar a ação dos 
professores. As aulas régias eram autônomas e isoladas, com professor único e uma não se articulava com 
as outras. Destarte, o novo sistema não impediu, a continuação do oferecimento de estudos nos 
seminários e colégios das ordens religiosas que não a dos jesuítas (Oratorianos, Franciscanos e 
Carmelitas, principalmente). 
48 Fala do prof° Dr° Afonso Soares, em mesa redonda que discutiu “Experiências e interpretações do 
Sagrado. Ensino religioso e reconhecimento de cursos de graduação em Teologia”, no XII Simpósio 
Nacional da Associação Brasileira de História das Religiões. Juiz de Fora, 2011. 
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processos formativos atualizados, tanto no campo das concepções pedagógicas, quanto 

no campo das legislações. 

A defesa da disciplina ensino religioso, no Brasil, para contemplar a relação 

educação/religião, não encontra aderência efetiva das instituições de ensino da cidade de 

Salvador49, justamente por comportar em si as diversas imprecisões históricas que a 

acompanham no processo educacional brasileiro neste aspecto e, embora a maioria dos 

profissionais da educação esteja ainda ligada aos modos de ser e viver católicos, as 

exigências culturais contemporâneas impedem que tais posicionamentos se apresentem 

tão explicitamente, sem que haja nenhum movimento de crítica oposicionista, o que os 

colocaria em uma situação muito delicada diante da comunidade escolar. 

A questão religiosa na escola pública sempre foi marcada por diversas 

controvérsias. 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 em uma disciplina específica, pode servir para 

promover uma doutrinação das crianças para um modelo de visão preconceituosa, por 

vezes intolerante ao outro. 

O Brasil, no caminho de firmar-se como estado laico, que deve oferecer uma 

educação de cunho plural, precisa levar em consideração a presença do homem 

religioso, mas também a presença do ‘homem profano’ (ELIADE, 2010), para o qual a 

experiência se dá por outra relação, onde o sagrado não se constitui em um modo de ser 

no/com o mundo. Ademais, é complicado pretender enquadrar as experiências humanas 

em um campo disciplinar, que por si só já é caracterizado como limitado pela sua 

constituição fragmentada, insuficiente para dar conta dos movimentos culturais 

efervescentes na sociedade, manifestados em todos os seus espaços e momentos de 

encontro com o outro, que não esperam a hora de uma aula específica, ou a intervenção 

de um único profissional considerado apto, para mediar tensões geradas pela 

diversidade religiosa. 

Nessa turbulência de imprecisões legais e conceituais em torno do Ensino 

Religioso, seria necessário considerar, ainda, que a experiência religiosa não só pode ser 

                                                
49 Segundo informação concedida, em 2011, pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – 
SECULT, do município de Salvador, apenas 07 das 417 escolas municipais pertencentes à rede municipal 
de ensino, ofertam a disciplina de Ensino Religioso. 
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diferente para cada doutrina, como também pode ser diferente para cada pessoa dentro 

de um mesmo grupo religioso. Uma série de limitações, por sua vez, dificulta a 

viabilidade do Ensino Religioso na escola pública dos dias atuais, tornando a sua prática 

um tanto quanto nebulosa, sem uma formatação definida e/ou consensuada, carregada 

de uma história marcada pelo proselitismo e, portanto, cercada de muita desconfiança. 

Os conhecimentos religiosos implicam em compreensões para além do que está 

escrito, a um reporte ao campo metafísico da existência, da sensitividade, pois as 

palavras na perspectiva religiosa, sejam orais ou escritas, têm o poder de interferir no 

real e de forma diferenciada nas experiências dos sujeitos. Diante da multiplicidade de 

compreensões em torno do conhecimento religioso, não seria possível contemplar, nem 

no tempo de aula possível dentro de um currículo já bastante concorrido, nem na 

escolha de conteúdos, todo o universo de conhecimentos religiosos presentes dentro de 

uma escola, sendo qualquer tentativa sujeita a particularizações e exclusões, inclusive, 

para aqueles que não desejam ter contato com conteúdos religiosos. 

Não é tarefa simples representar e promover a diversidade social e 
cultural brasileira nos livros de ensino religioso. Na ausência de 
diretrizes nacionais sobre o ensino religioso, as entidades civis 
organizadas para responder às determinações da LDB discutem qual 
deve ser o conteúdo: há quem defenda a história das religiões; outros, 
as expressões culturais das tradições religiosas, tais como música, a 
literatura ou os ritos; ou ainda as narrativas, os líderes ou símbolos de 
cada grupo (Fonaper,1998). Qualquer que seja o fio condutor 
escolhido pelos autores dos livros, se o compromisso com a justiça 
religiosa não for a referência ética para a definição do conteúdo, as 
religiões cristãs ocuparão espaço preponderante (DINIZ, LIONÇO  e 
CARRIÃO, 2010, p. 63, 64). 

De fato, o aspecto doutrinário que sempre se impôs ao ER 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. A despeito da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, n° 9.394/96 – LDB e da Constituição Federal atual do 

Brasil, de l988, que expressam nitidamente o respeito à diversidade, as bases com que 

se vem tratando o tema religioso ainda são as bases do catolicismo. 

Dizer simplesmente que se pode manter a neutralidade no Ensino Religioso, a 

partir do entendimento de que transmitir conhecimento não implica em intervir na 

experiência dos sujeitos, é desprezar que todo conhecimento historicamente acumulado 

tem seu fundamento nas experiências humanas (DEWY, 1978), através dos seus vários 

sentidos. Arroyo (2011) complementa dizendo que é preciso “superar visões 
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distanciadas, segregadoras de experiências, de conhecimentos e de coletivos humanos e 

profissionais” (p. 117). 

Por outro lado, diferente dos conteúdos de Matemática, História, Ciências, 

Geografia, etc., que podem ser abordados mais friamente, sem conflitos por conta de 

possíveis interpretações polissêmicas, pois são registros passíveis de contestação e ao 

mesmo tempo pouco geradores de paixões, a opção de se trabalhar o ER “como tema de 

estudo passível de análise enquanto dado antropológico, sociológico ou psicológico” 

(PASSOS, 2007, p.91), apesar de ser um desejo daqueles que defendem o ER 

dessacralizado, se esbarra também na inevitável constatação de que: 

Mesmo que a modernidade tenha criado condições epistemológicas 
para o estudo e o ensino da religião, a opção política tem 
preponderado nas práticas do ER, o que reproduz, por um lado, cultura 
científica hegemônica nas instituições modernas e, por outro, as 
tradições religiosas em suas endogenias doutrinárias. Parece haver, em 
termos weberianos, uma afinidade eletiva entre os interesses 
cristalizados do Estado (autonomia de suas instituições, inclusive a 
instituição chamada ciência) e os da Igreja (de divulgação de suas 
doutrinas). O ER fica refém dessa confluência de posturas 
apologéticas que, do ponto de vista histórico, é mais simples e 
cômodo conservar do que mudar (ibid., 2007, p. 92). 

Quando consideramos a experiência religiosa, o aprendizado não se dá via 

sistematização de conteúdos, ou por escalas graduais de complexidade para cada 

experiência, a sua compreensão ultrapassa o inteligível pela cognição. Não é por acaso 

que não se conseguiu chegar a um denominador comum de quais seriam os conteúdos 

para a disciplina ER que pudessem contemplar a pluralidade religiosa (DINIZ, 2010; 

JUNQUEIRA, 2010; JUNQUEIRA e WAGNER, 2011), mais ainda, que pudessem 

contemplar a pluralidade, incluindo os não religiosos a até mesmo os arreligiosos. Com 

isso compreendemos que não importa o viés/modelo50 a ser adotado para o ensino 

religioso (SOARES, 2010, p. 18), haverá sempre pontos de atrito que na prática são de 

difícil conciliação, para não dizer impossível. 

O Brasil, desde a consolidação da república, vem tentando se firmar como um 

estado laico. Esse processo até hoje não parece estar bem definido na própria legislação. 

A permanência do ER na Constituição de 1988 e o seu desdobramento na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9.394/96 comprovam a dificuldade do Estado 

em se desvencilhar da imposição religiosa, em especial do catolicismo, nas decisões 

                                                
50 O modelo para o ensino religioso considerado mais distante do proselitismo é o da Ciência da religião. Contudo, 
nessa perspectiva, o intento de estimular o desejo do aluno pela experiência transcendental que o aproximaria de 
Deus se torna menos provável, dada as suas análises menos sacralizadas do fato religioso. 
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políticas da nação. Conforme Setton, (2008, p. 24) “Tem-se presenciado de maneira difusa 

um trabalho poderoso de hibridizar o caráter laico da educação escolar com a introdução do 

ensino religioso nos currículos oficiais, ainda que não tenha caráter obrigatório [...]”.  

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 enquadrada no viés disciplinar e, sobretudo numa disciplina 

marcada pela unilateralidade. 

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 (BRASIL, 2004, p.7). 

Essas constatações, dentre outras, fazem com que grupos organizados façam 

oposição veemente ao ensino religioso na escola pública, reafirmando, 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. 

Acrescentando a isso, há no formato disciplinar em que se pensa o ER, certa 

angústia da população quanto a 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 (1992) 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 (CHAUÌ, 1992, p. 360). 

A não obrigatoriedade de matrícula na disciplina ensino religioso no currículo 

escolar já é garantida por lei, porquanto também se compreenda como equívoco a 

imposição de se ensinar algo que já é apreendido no contexto familiar, ou em espaços 

estritamente religiosos (sinagogas, terreiros, igrejas, etc.), com a pretensa idéia de que 
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se está oferecendo, de modo “imparcial”, o que há de melhor em um conteúdo 

multifacetado e repleto de sentidos pouco aceitáveis à luz da razão antropocêntrica que 

gerou as bases do conhecimento científico.  Menos ainda com o intento de se apresentar 

metodologias e conceitos universalizantes quanto aos caminhos mais apropriados para o 

exercício da fé e de uma vida religiosa. 

Desse modo, a disciplinarização do fato religioso, bem como o seu próprio 

sentido de ensino para o tema, quer seja obrigatório ou facultativo, não são adequados 

para compor o currículo da escola laica e, se por um lado, a escola se vê pressionada a 

atender as demandas sociais de formação dos sujeitos, nisso se inclui a espiritualidade, 

por outro lhe é cobrado uma educação que contemple a todos indistintamente, onde as 

abordagens possam privilegiar o caráter plural constituinte da cultura brasileira. 

3.5  TOLERÂNCIA, COEXISTÊNCIA, APROXIMAÇÕES CONSCIENTES: 
REFLETINDO CONCEITOS SOBRE ACOLHIMENTOS 

 
Embora se perceba nos discursos objetivos da maioria dos seres humanos, 

explicitado o desejo da convivência pacífica, independente da confissão religiosa que se 

pertença, há também a percepção, no campo da subjetividade, da sensação de que as 

aproximações com os diferentes podem representar riscos às suas convicções e nas 

relações que têm com os seus Deuses. 

Existe o entendimento por parte de algumas pessoas de que há um movimento 

atual de favorecimento do Candomblé a partir da lei 10.639/03. A constatação da 

insuficiência na formação oferecida aos profissionais da educação põe em evidência 

termos utilizados para garantir o mínimo de civilidade na relação com o diferente, como 

tolerância e coexistência. 

Há, tanto em um conceito quanto em outro, a concepção de haver pontos em 

comum que deveriam servir de suporte às relações humanas; as pessoas se 

aproximariam, então, por possuírem características semelhantes, as diferenças seriam 

apenas um detalhe que não poderia ser levado em conta, no sentido de que as diferenças 

não deveriam sobrepor às semelhanças e sim o contrário, construindo uma relação de 

imperativo das semelhanças sobre as diferenças, como forma de manutenção da 

harmonia nas relações humanas. 

Entretanto, considerando, conforme Cruz (2011) e Morin (2011), que há 

permanências, mas que também há fenômenos não contínuos e não homogêneos no 

cosmos e que, portanto, há pelo menos duas bases de sustentação para a compreensão da 
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cosmologia (argumento forte religioso), percebe-se que não há um ponto de vista mais 

verdadeiro que outro – posto que o sentido de verdade seja o mais disputado entre as 

religiões e entre a religião e a ciência –, mas o que há são possibilidades de verdades, o 

que nos transporta, inevitavelmente, para o campo da fé, pois até o mais rigoroso e 

cético cientista não poderia se arriscar a construir um sentido pretensamente verdadeiro 

para o mundo não fosse a sua fé de que isso é possível por meio de suas 

experimentações materiais. 

A possibilidade antropológica, cultural, espiritual de progresso 
restaura o princípio da esperança, mas sem certeza “científica”, nem 
promessa “histórica”. É uma possibilidade incerta que depende muito 
da tomada de consciência, da vontade, da coragem, da oportunidade... 
Do mesmo modo, as tomadas de consciência tornaram-se urgentes e 
primordiais (MORIN, 2011, p. 65). 

Sendo assim, postulado que, por exemplo, a questão da origem e movimento do 

universo seja um caso que apresenta mais de uma versão e não se possa sentenciar que 

as versões sejam falsas ou verdadeiras, chegar-se-á à compreensão de que há sempre 

possibilidades dispostas à escolha de todos. Estas possibilidades nada mais são que 

discursos sobre um mesmo fato, influenciados por perspectivas pessoais e providos de 

intencionalidades específicas, as quais podem impedir a instauração do diálogo e do 

respeito diante dos mais variados discursos sobre um mesmo fato. 

Quando duas ou mais pessoas conhecem um e o mesmo fato diz-se de 
cada uma delas que está consciente do fato em relação à outra, o que 
equivale a conhecer conjuntamente. E como cada urna delas é para a 
outra, ou para uma terceira, a melhor testemunha de tais fatos, tem 
sido e sempre será considerado um ato extremamente perverso que 
qualquer um fale contra sua consciência, ou induza ou force outrem a 
fazê-lo. É por isso que o testemunho de consciência tem sido sempre 
atendido com a maior diligência em todos os tempos (HOBBES, 2003, 
p. 27). 

Portanto, tanto as diferenças quanto as semelhanças podem contribuir 

igualmente no processo de aproximação ou distanciamento entre as pessoas, o fator 

determinante seria, então, a percepção do outro diante do seu semelhante-diferente e de 

si próprio ao mesmo tempo. O que, ocorrendo sem nenhum processo de sujeição, seria o 

exercício da verdadeira consciência nas relações interpessoais. 

Se a concepção cosmológica já não oferece sustentação no todo para as 

argumentações científicas e religiosas, menos ainda a cosmogonia – anteparo mais 

utilizado no campo da religiosidade para explicar a existência do mundo e das coisas –, 



104 
 

pois seus postulados são excludentes da racionalidade verdadeira, representa apenas um 

ponto de vista, o dos mitos. 
Mitos e idéias voltaram-se sobre nós, invadiram-nos, deram-nos 
emoção, amor, raiva, êxtase e fúria. Os humanos possuídos são 
capazes de morrer ou matar por um deus, por uma idéia. No alvorecer 
do terceiro milênio, como os daimons dos gregos e, por vezes, como 
os demônios do evangelho, nossos demônios “idealizados” arrastam-
nos, submergem nossa consciência, tornam-nos inconscientes, ao 
mesmo tempo em que nos dão a ilusão de ser hiperconscientes 
(MORIN, 2011, p. 27). 

A partir deles muito se construiu nos primórdios do mundo sobre interpretações 

da vida e das relações físicas e metafísicas entre deuses e homens. Nota-se na 

contemporaneidade a tentativa de retomá-los como constitutivos de fundamentação 

sólida, admitida como suficiente para explicar questões existenciais, desconsiderando a 

racionalidade. 

Tomando como exemplo as características da ciência e da religião, dadas as suas 

fundamentações, que por vezes se encontram apenas no campo das possibilidades, não 

as concebemos em posições opostas, como se afirma muitas vezes, nem podem ser 

vistas como totalmente compatíveis ou complementares – em última análise, do ponto 

de vista religioso, Deus (es) existe (m) ou não existe (m) no mundo e ponto final –, são 

apenas escolhas diferentes à espera de suas constatações. Podem se relacionar 

positivamente, mas não se confundirem uma com a outra, nem sustentar uma necessária 

dependência que pressupõe certa complementaridade. 

Esta busca por um conceito que as pessoas possam se apropriar para 

relacionarem-se sem conflitos internos, tem sido uma preocupação da sociedade global, 

pois se precisamos desenvolver em nós, segundo Morin (2011), a compreensão, ética e 

cultura planetárias, precisamos também dotar as palavras de significados validados para 

este fim, considerando elas como a forma mais sofisticada de comunicação entre os 

seres humanos. Esperando-se que tais significados se ajustem às diversas perspectivas 

de mundo, que possam apresentar a todos aquilo que não se consegue conceber quando 

se está preso no lugar da unilateralidade e, ao mesmo tempo, que diminuam as 

possibilidades de compreensões ambíguas. 

Há ambiguidades que se apresentam no conceito de coexistência, uma vez que 

pode ser entendido como o viver com (não apenas com o outro ser humano, mas 

também com todas as formas de vida, animada e/ou inanimada, existentes no planeta), 

assim como também o direito de existir de todos. Assim, defender o conceito de 
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coexistência seria defender o direito natural que todos possuem ao nascer de estar no 

mundo, com o mundo sem embargos. Podemos coexistir sem jamais nos aproximarmos 

dos outros. Estar no mundo com alguém ou com alguma coisa não pressupõe o 

acontecimento de relações mútuas espontâneas, os movimentos podem ser de 

distanciamentos e ainda assim as pessoas continuaram coexistindo. 

Coexistir, inclusive, não pressupõe nenhum tipo de movimento, é uma condição 

imposta pela vida, não uma opção feita por pessoas ou grupos, não se configura como 

uma meta a ser atingida. A única coisa que impede a coexistência é o evento da morte. 

Ainda que possamos apelar para o direito à preservação da vida, por conta da violência 

a qual o mundo está submetido, isto não significa nenhum apelo direto à construção de 

vínculos em qualquer nível. 

No que se refere ao conceito de tolerância, há ainda mais ambiguidades, pois 

temos várias perspectivas com que podemos analisá-lo. Uma delas é a tolerância como 

forma de aceitação incondicional do outro e nisso está implícito o sentimento de 

obrigação à convivência, que pode ocorrer de modo tão ressentido quanto o da 

intolerância, que explicita a impossibilidade da convivência, a aproximação não se dá 

por um movimento interno, mas externo, como uma regra a ser seguida. 

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 

depreciativa, apenas recebe o direito de coexistir. Na medicina se utiliza muitos 

medicamentos que ajudam os pacientes a tolerar certos tipos de sintomas causados por 

algumas doenças, a exemplo das alergias, mas esta alternativa só é aconselhada quando 

não há nenhum medicamento que simplesmente cesse, definitivamente, os sintomas. 

Têm-se vários olhares sobre os conceitos de tolerância e intolerância, como 

ressaltam alguns autores: 

A tolerância supõe sofrimento, ao suportar a expressão de idéias 
negativas ou, segundo nossa opinião, nefastas, e a vontade de assumir 
este sofrimento. Há quatro graus de tolerância: o primeiro, expresso 
por Voltaire, obriga-nos a respeitar o direito de proferir um propósito 
que nos parece ignóbil. Isso não é respeitar o ignóbil; trata-se de evitar 
que se imponha nossa concepção sobre o ignóbil, a fim de proibir uma 
fala. O segundo grau é inseparável da opção democrática: a essência 
da democracia é nutrir-se de opiniões diversas e antagônicas; assim, o 
princípio democrático conclama cada um a respeitar a expressão de 
idéias antagônicas às suas. O terceiro grau obedece à concepção de 
Niels Bohr, para quem o contrário de uma idéia profunda é outra idéia 
profunda; dito de outra maneira, há uma verdade na ideia antagônica à 
nossa, e é esta verdade que é preciso respeitar. O quarto grau vem da 
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consciência das possessões humanas por mitos, ideologias, ideias ou 
deuses, assim como da consciência das derivas que levam os 
indivíduos bem mais longe, a lugar diferente daquele aonde querem ir. 
A tolerância vale, com certeza, para as ideias, não para os insultos, as 
agressões ou os atos homicidas (MORIN, 2011, p. 89). 

Se, por um lado, o sentido positivo de intolerância expressa um lugar 
de defesa da verdade, a qual deve ser imposta com firmeza e rigor a 
todos os homens e mulheres, por outro lado, o sentido negativo de 
tolerância tem por base um absoluto relativismo de valores, que 
comporta inclusive uma “condescendência com o mal, com o erro, por 
falta de princípios”. Entre o autoritarismo, posto em funcionamento a 
partir do sentido positivo de intolerância, e a negligência, marcada 
pelo relativismo absoluto de valores do sentido negativo de tolerância, 
não é possível identificar nenhum princípio norteador de uma 
convivência dialógica e pacífica entre os seres humanos. Os princípios 
do respeito e do acolhimento em prol do diferente não têm espaço nas 
relações humanas marcadas pela severidade, tampouco onde 
predomina uma condescendência com o mal e com o erro (SANTOS, 
2010, p. 75,76). 

Assim, os (des) caminhos que o conceito de tolerância pode alcançar, reforçam a 

necessidade de se encontrar uma nova maneira de se expressar o desejo positivo de 

convivência pacífica – e se possível amorosa – entre os seres humanos, que não 

comporte possibilidades interpretativas contraditórias. 

Falar de aproximações isoladamente nos remete a duas concepções de como elas 

corriqueiramente se dão: a primeira é a simples ação física, onde cada sujeito escolhe a 

dimensão geográfica que pretende estar em relação ao outro, análogo e ao mesmo tempo 

reflexo do distanciamento social, há condições pré-estabelecidas, nem sempre 

conscientes, para iniciar ou aprofundar um diálogo, para sentar em assentos dispostos 

em um ambiente e até em transportes públicos, por exemplo; a segunda é aquela que se 

refere ao campo das idéias, das visões de mundo, das construções teóricas, que fazem 

com que possamos identificar várias pessoas dentro de um mesmo arcabouço, mesmo 

que não se conheçam, o que também implica em dizer que pode ocorrer a despeito de 

um processo consciente, pessoas de gerações e espaços diferentes se aproximam 

ideologicamente. 

No meio acadêmico, o segundo é o sentido comum do conceito de aproximações 

na relação entre sujeitos. Geralmente, a compreensão de aproximações está ligada às 

idéias de familiaridade, de convergência e de semelhança. Por outro lado, se me 

aproximo do outro como simples movimento mecânico, ou compreendendo esta 

aproximação como atitude exigida de fora para dentro, a aproximação deixa de ser 

consciente. 
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A consciência por sua vez, independente da complexidade que lhe for dada 

(BARRETO, 2009), remete sempre a um saber-se consciente, a uma dimensão de 

existência lúcida, à percepção do eu e do outro, como parte integrante dela mesma e, 

portanto, inevitável. Qualquer ação consciente pressupõe uma justa medida, ou pelo 

menos uma situação na qual o praticante da ação tem condições plenas de avaliar o seu 

grau de justiça, o que implica, independente do resultado da ação, em um processo de 

auto-avaliação. 

Naturalmente, não se está considerando os casos patológicos para por em foco a 

consciência, como a esquizofrenia, as sociopatias e outros transtornos congêneres, se 

está referindo ao que se compreende como sujeito normal para os padrões societários 

vigentes. Assim, o sujeito consciente compreende o contexto ao qual está inserido, a sua 

relação com meio e com o outro, percebe o outro nas suas diferenças, limitações e 

potenciais, sem sentir a necessidade de mexer na sua estrutura ou na estrutura do outro 

para conviver bem. Isto é o que Morin (2011) concebe como a ética da compreensão. 

A ética da compreensão pede que se argumente, que se refute em vez 
de excomungar e anatematizar. Encerrar na noção de traidor o que 
decorre da inteligibilidade mais ampla impede que se reconheçam o 
erro, os desvios, as ideologias, as derivas. [...] Se soubermos 
compreender antes de condenar, estaremos no caminho da 
humanização das relações humanas (MORIN, 2011, p. 87). 

Ora, logicamente, não conseguimos compreender pessoas ou objetos se não nos 

permitirmos aproximar deles, tendo em vista que tal aproximação não deve ocorrer por 

semelhança ou por diferenças, mas apesar das semelhanças e diferenças. Este 

movimento independe da dimensão geográfica, mas implica na predisposição para 

encurtar as distâncias geográficas, compreendendo que não se precisa abrir mão das 

próprias convicções para estar com o outro e que o outro não precisa abrir mão das suas 

convicções para estar numa relação de compreensão mútua. É aí que reside o conceito 

de aproximações conscientes. 

Tanto a ciência quanto a religião, tanto ateus quantos religiosos, bem como as 

diversas formas de religiosidade, podem se beneficiar com a incorporação do conceito 

de aproximações conscientes, já que se podem compreender os campos distintos como 

de fato distintos, que não pretendem ser, transformar ou aniquilar o outro, a partir 

daquilo que eles representam em seus campos próprios de significação. As diferenças 

não são, portanto, compreendidas como adversárias, mas apenas contraditórias, como o 
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próprio ser humano o é, não se necessita eliminar as contradições, apenas saber 

identificá-las e administrá-las. 

A ciência investiga; a religião interpreta. A ciência dá ao homem 
conhecimento que é poder; a religião dá ao homem sabedoria que é 
controle. A ciência lida sobretudo com fatos; a religião lida sobretudo 
com valores. As duas não são rivais. São complementares. A ciência 
impede que a religião afunde no vale do irracionalismo e do 
obscurantismo paralisante. A religião evita que a ciência caia no 
pântano do materialismo e do niilismo moral (KING, 2009, p. 67-68). 

Assim, ainda que o óleo e a água não se misturem em suas formas primitivas e 

nem precisem um do outro numa coexistência complementar, possuem propriedades 

necessárias à vida do homem, que pode se beneficiar ou não dos dois, inclusive, 

encontrando possibilidades combinatórias ao conhecer bem um e outro. Esta é a postura 

menos conflituosa. 

Quando a aproximação do outro, para além das semelhanças ou diferenças, 

ocorre sem que, necessariamente, se precise procurar ou encontrar aderências, a 

mudança pessoal passa a ser um processo natural, admitida pelos que se aproximam, 

mas não uma obrigação exigida pelo grupo. 

Daí, me aproximar do outro não põe em risco a minha integridade religiosa, 

salvo que ela não se sustente suficientemente bem dentro de mim, mas, se isso ocorre, 

apenas por manter contato com o diferente, significa que não estou tão certo dela, nem 

da sua imutabilidade. Neste momento, a mudança passa a ser um ponto positivo, pois o 

contato com o outro pode propiciar um novo descobrimento pessoal, uma opção talvez 

mais prazerosa, um modo de ser e estar no mundo mais edificante para todos. 

Esta mudança não ocorre na perspectiva da simples 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 e o jugo. 

Reconhecemos que em se tratando de diversidade religiosa, com exclusividade 

entre religiosos, a base do conflito seja outra, posto que não haja divergência quanto ao 

fato da existência de Deus (es), mas é a essência dele que está na disputa pela verdade, 

ou aparência de verdade que um Deus ou outro (s) possa assumir diante do homem. 

Entretanto, se podemos realizar aproximações conscientes entre campos 
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reconhecidamente dicotômicos, (não necessariamente opostos, a exemplo ciência e da 

religião), quanto mais em campos que apresentam similaridades. 

Basta apenas que compreendamos que todas as verdades são possibilidades que 

não precisam ser contrapostas, sobretudo porque, se tenho certeza de algo, não necessito 

de embates para comprovar aquilo que não necessita de comprovação, pois já está 

consolidado, é assim no campo da fé religiosa. Posso apresentar a minha perspectiva 

compreendendo que ela é apenas a minha perspectiva e que ela não torna 

necessariamente inválida a perspectiva daquele que também se apresenta para mim. 

Para finalizar parcialmente esta discussão, traremos rapidamente de um exemplo 

concreto de como podem ocorrer aproximações conscientes no campo religioso, 

sustentando aqui o nosso argumento na adoção deste conceito como pertinente a 

atitudes verdadeiras de acolhimento. 

Existe uma comunidade51 terapêutica no município de Vitória da Conquista/BA, 

denominada de Comunidade Terapêutica Fazenda Vida e Esperança – COTEFAVE, 

cuja direção é exercida por um sacerdote da Igreja Católica e apesar de ter sua 

identidade religiosa bem definida, a instituição tem como metodologia de tratamento a 

aceitação da manifestação de qualquer denominação religiosa no seu espaço, como 

forma de respeito às opções religiosas dos seus internos. 

Poder-se-ia argumentar de que isso não é difícil de ser feito e pode não se 

constituir, necessariamente, em um movimento de aproximação consciente, entretanto, 

esta prática não é acolhida em outras comunidades terapêuticas onde a direção é 

exercida por alguma denominação religiosa52. Acentuamos que não se trata, nesta 

instituição, de uma prática do ecumenismo enquanto celebração conjunta, mas da 

possibilidade de cada denominação celebrar o seu culto à sua maneira. 

Outro exemplo de aproximação consciente dentro do espaço da comunidade 

terapêutica ainda é mais contundente. A entidade é dividida por módulos e cada módulo 

recebe o nome de um santo ou representante da Igreja Católica. Vários módulos foram 

construídos a partir de colaborações externas sensibilizadas com a causa. Até aí não há 

nada de diferente, se admitido o sentimento de solidariedade como comum a todos. 

                                                
51 Local aonde pessoas com dependência química vão para passar por um processo de recuperação da 
dependência. 
52 Vias de regra, as comunidades terapêuticas no Brasil são dirigidas por entidades religiosas, com 
predominância do segmento evangélico. 
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Encontramos, porém, um dos módulos construídos por uma Loja Maçônica53 - 

espaço de congregação pertencente à doutrina Maçonaria –, compreendida por muitos 

como uma seita demoníaca e, na lógica dos religiosos cristãos, anticristã. Entendimento 

que, em parte, não é incorreto se reconhecido que certos “pesquisadores afirmam que os 

Templários54 adoravam João Batista porque, teoricamente, sabiam que ele era o 

Messias, e não Jesus” (COUTO, 2010, p. 127). 

O que faria, então, uma loja maçônica investir em uma obra encabeçada pela 

Igreja Católica? O que faria uma entidade ligada à Igreja Católica aceitar a ajuda de 

outra cuja identidade é divergente, para não dizer contrária, à identidade cristã? Porque 

a instituição católica aceitaria sem contestação que o nome do módulo fosse de uma 

figura não santificada unicamente pelos católicos e que representa um símbolo de 

ambiguidade no campo da fé entre as duas instituições?   Certamente, tais respostas só 

seriam precisas se respondidas pelos líderes de cada entidade, depois de um trabalho de 

pesquisa mais aprofundado. 

 

Foto 03: Módulo construído por Loja Maçônica e placa de inauguração do módulo, 2010 

 

 
Fonte: Foto retirada pelo autor da pesquisa “Diversidade religiosa, um desafio educacional: a escola Municipal 
Abrigo filhos do Povo”, 2012. 
 
 

O fato é que, a partir deste exemplo, podemos argumentar em torno de uma 

motivação que ultrapassou a barreira dos dogmas sem que com isso os eliminassem, ao 

mesmo tempo em que produziu benefícios para ambos os lados no cumprimento de suas 
                                                
53 O nome desta loja maçônica é Cavaleiros do Oriente. 
54 Predecessores da Maçonaria. 
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missões, tendo a preservação e o resgate da vida alheia como ancoradouro das 

aproximações conscientes entre uma Loja maçônica e uma entidade vinculada à Igreja 

Católica. 

Este caso não deixa dúvidas de que a convivência pacífica entre os homens 

depende, e muito, de como cada um enxerga o outro e de como cada um enxerga a si 

mesmo dentro dos diversos contextos de relações interpessoais. Não há duvidas de que 

as instituições aqui descritas não sentem receio uma da outra, não se encaram como 

problemas, mas participantes dos processos. 

Sem dúvidas, ultrapassar o campo das explicações improváveis55 sobre quem é o 

outro e seus atributos, pode ajudar sobremaneira para que as pessoas se aproximem com 

menor receio, mas isso só é possível a partir de um movimento interno e, longe de se 

querer invalidar a possibilidade de existência do sobrenatural, concordamos também 

que: 

Se desaparecesse este temor supersticioso dos espíritos, e com ele os 
prognósticos tirados dos sonhos, as falsas profecias, e muitas outras 
coisas dele decorrentes, graças às quais pessoas ambiciosas e astutas 
abusam da credulidade da gente simples, os homens estariam muito 
mais bem preparados do que agora para a obediência civil (HOBBES, 
2003, p. 13). 

Esta obediência civil em um estado tido como laico, a exemplo do Brasil, seria a 

compreensão refletida na prática de que todos têm os mesmos direitos, admitindo certos 

“perigos” no contato com o diferente como imaginários e não reais. Aproximar-se 

conscientemente em nada interferiria nas estruturas simbólicas daqueles que se 

aproximam, menos ainda na dinâmica de suas vidas a partir de um movimento 

sobrenatural. 

Não há Deus, qualquer que seja Ele, no entendimento idealizado de entidade 

criadora de todas as coisas e de existência benigna, que determine objetivamente o ódio, 

o distanciamento, ou qualquer outra atitude de animosidade entre os homens. As guerras 

santas carregam o equívoco de atribuir a Deus (es) o desejo de poder e conquista, 

quando na verdade o desejo de poder e de conquista é apenas dos homens que lutam 

entre si, Deus não precisa nem desejar, nem conquistar nada, pois tudo já é Dele 

naturalmente – pelo menos é isso que todo fiel defende – e, considerando a admitida 

infinitude de seu poder, não precisa de homens para lutar pelo que já lhe pertence. 

                                                
55 Neste caso, admito o termo não no sentido de impossível, mas no sentido de que não há apresentação 
de provas suficientes que sustentem os argumentos. 
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Ser radical em suas convicções, não implica no desejo de se eliminar o 

contraditório, a prática da dialogicidade, como nos ensina Freire, não pressupõe a 

superposição de idéias e a tomada de posição ideológica firme diante de qualquer 

questão não significa declaração de guerra ao que quer que seja. Grandes vitórias com a 

cultura da não violência foram conquistadas por homens de culturas diferentes no 

mundo, a exemplos de Mahatma Gandhi e Martin Luther King. 

Concebamos agora, como uma forma compreensiva das variadas interpretações 

sobre as atitudes negativas do homem, a possibilidade da existência de forças malignas 

ocultas, e que estas estariam numa condição de poder superior ao do homem por terem 

características semelhantes às de um deus. Seria lógico aceitar que a tarefa de combatê-

las não poderia ser tomada por um simples mortal, não justificando o comportamento 

belicoso diante de uma estrutura simbólica diferente e teoricamente mais poderosa. 

O argumento de ser o instrumento de Deus para o combate do mal incorporado 

no outro poderia se justificar em tempos mais remotos, quando pouco se conhecia sobre 

a natureza humana enquanto constituição psicológica e a probabilidade de incontáveis 

distúrbios que insistem em pintar fantasias como realidade, quando havia o imperativo 

das forças sobrenaturais (benignas e malignas) regendo as relações, como ocorria antes 

do pensamento e movimento iluministas se consolidar. Contudo, nos tempos atuais, está 

evidente que a atitude belicosa não tem inspiração benigna e não pode ser atribuída a 

nenhum Deus, no entendimento idealizado de entidade criadora de todas as coisas e de 

existência benigna. 

Considerando a partir do ponto de vista cristão à luz da própria Bíblia, há 

lacunas no argumento que deseja indicar o homem da atualidade como possuidor de 

qualquer poder sobrenatural para se contrapor a forças supostamente malignas, pois os 

textos bíblicos trazem outras considerações sobre tais prodígios reclamados por conta 

do que ocorreu em pentecostes56, pondo o homem mais na sua condição terrena, tendo o 

amor como o maior de seus vínculos com a força divina compreendida por Deus. 

O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas; 
havendo ínguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá; porque em 
parte conhecemos, e em parte profetizamos, mas quando vier o que é 
perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era 

                                                
56 O evento ocorrido neste momento festivo, segundo a Bíblia (Atos 2), dá o fundamento para que 
algumas igrejas evangélicas se denominem de pentecostais, ou seja, momento em que se recebe o espírito 
santo de Deus e este é capaz de promover milagres através do homem que o recebeu. Cabe pontuar que 
nem todas as igrejas evangélicas adotam o pentecostalismo como um princípio de fé, mostrando que há 
divergências quanto à sua validade após a morte de Jesus Cristo. 
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menino, pensava como menino; mas logo que cheguei a ser homem, 
acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos que por espelho, 
em enigma, mas então veremos face a face; agora conheço em parte, 
mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente 
conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 
três; mas o maior destes é o amor (SANTA BÍBLIA, I Coríntios 13:8-
13). 

A assunção de um lugar igualitário diante do outro, tendo o amor como norte das ações, 

não diminui ou elimina as convicções individuais, apenas demonstra, no que concerne a crença 

cristã, a obediência às orientações do seu maior Representante. 

Esta postura também tem um caráter prático, pois, caso não se compreenda a 

dimensão terrena do homem como parte integrante da sua condição de existência 

material e espiritual, não se conseguirá compreender que estar com o outro numa 

relação de aproximação consciente, de modo que se possa exercitar a “cidadania 

terrestre” (MORIN, 2011), independe das suas opções religiosas ou quaisquer outras de 

caráter privado, posto que seja um processo necessário para a continuidade da vida e da 

vida em um estado de paz. 
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4  OS DADOS DA PESQUISA 
 

Para a elaboração dos instrumentos para a coleta de dados, iniciamos com 

algumas hipóteses: 

01. Havia uma dificuldade no trato com a diversidade por conta das opções 

individuais dos sujeitos presentes naquele contexto; 

02. Essas dificuldades tinham uma relação com certo desconhecimento das 

opções dos seus pares; 

03. Não havia um conhecimento mais seguro em torno das leis mais recentes que 

promovem o encontro da diversidade de modo mais intenso, a exemplo da Lei 

10.639/03; 

04. Não havia um interesse comprovado na instituição em torno da questão da 

diversidade religiosa e que isso também poderia interferir na dificuldade que a 

comunidade escolar tinha em se relacionar com a sua diversidade religiosa. 

Com base nessas primeiras hipóteses foram elaborados os questionários. 

Além dos dados de identificação pessoal, o roteiro do questionário direcionado 

aos professores, coordenadores e gestores foi composto por 17 questões, sendo 14 

fechadas e 01 aberta, 02 mistas e um espaço para comentários diversos, sem nenhuma 

questão diretiva, para garantir a livre expressão dos profissionais naquilo que nos 

interessava saber. Quanto ao questionário aplicado aos demais funcionários, foi 

composto por, além de dados pessoais, de 05 questões, sendo 04 fechadas e 01 mista. 

Os questionários aplicados aos alunos e pais não foram preenchidos pelo 

pesquisador, inclusive por conta do tempo e condições apropriadas para o 

preenchimento individualizado, os instrumentos foram entregues aos alunos para 

preencherem em sala coletivamente e os pais retornaram os seus questionários pelos 

seus filhos no dia posterior ao envio. Para os alunos foram feitas 07 questões além dos 

dados pessoais, sendo 06 fechadas e 01 mista. Para os pais foram feitas quatro questões 

além dos dados pessoais, sendo 03 fechadas e 01 mista. 

Os 32 alunos escolhidos para responder aos questionários foram todos do 5° ano 

de escolarização, o último do fundamental I, levando-se em conta o tempo de vivência 

na escola e a faixa etária entre 09 e 12 anos de idade, portanto mais preparados para 

responder sobre as práticas educativas ali vivenciadas, maduros o suficiente para 

responder questões que necessitaram de respostas mais complexas. 
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Como já exposto, houve uma sequência na construção dos instrumentos na 

medida em que elas se fizeram necessárias. Iniciamos com os questionários destinados a 

professores, coordenação e direção da escola e, a partir dos resultados deles, partimos 

para a realização de um grupo focal. 

As discussões no grupo focal nos levaram a perceber a necessidade de um 

aprofundamento em relação ao distanciamento social evidenciado. Tendo a perspectiva 

de práticas educativas assumida na pesquisa, que amplia o campo de interlocução, 

elaboramos questionários para os pais, alunos e funcionários da escola, juntamente com 

a escala de distanciamento social. 

A escala de Bogardus apresenta gradativamente o quanto de distanciamento e 

aproximações sociais há entre as diversas denominações religiosas presentes no 

contexto da escola Abrigo, considerando 1 como o ponto de maior aproximação e 

menor distância e 7 como o ponto de maior distância e menor aproximação. Para o 

tratamento desses dados foi considerada a frequência em cada um dos itens de 1 a 7 com 

que os respondentes marcavam relacionados às denominações religiosas. 

Considerando que originalmente a escala de Bogardus foi aplicada para medir os 

distanciamentos a partir da nacionalidade dos sujeitos em territórios estrangeiros, 

adaptamos a escala de distanciamento, pondo em foco as categorias religiosas mais 

evidenciadas no decorrer da pesquisa com a aplicação dos questionários e da realização 

do grupo focal. 

Foram 105 escalas validadas para utilização de um total de 115 respondidas 

(incluindo mães/pais, professores, alunos do noturno e demais funcionários), utilizando 

os critérios de preenchimento efetivo do instrumento e a clareza das respostas. Cabe 

ressaltar que, exceto os docentes57, os outros colaboradores preencheram as escalas 

juntamente com os questionários. 

Optou-se por não dar a escala de distanciamento social para os alunos do diurno, 

por compreender que os mesmos não tinham maturidade suficiente para lidar com os 

conceitos presentes neste instrumento. Já em relação aos 23 alunos do noturno, na faixa 

etária entre 15 e 72 anos de idade, foram escolhidos os que estavam nos estágios III e IV 

de escolarização, os últimos do fundamental I do Segmento de Jovens e Adultos – 

                                                
57 Por conta das dificuldades já apontadas por Macedo (2004), no que se refere aos tempos encontrados 
no campo e da pesquisa para obter a participação dos colaboradores, não foi possível que todos os 
professores que responderam aos questionários preenchessem também as escalas, contando com a 
colaboração de 14 dos 22 professores da escola. 
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SEJA, por já terem maior autonomia na leitura e escrita, necessitando de menor auxílio 

para responder aos questionários e escalas de distanciamento. 

Aceitamos que “a importância de uma unidade de registro aumenta com a 

frequência de aparição” Bardin (2009) Portanto tomamos as recorrências e correlações 

encontradas nas respostas obtidas como parâmetro principal para as análises feitas dos 

questionários e das escalas de distanciamento. 

Considerando que o objetivo principal foi: compreender como a escola 

materializa o respeito à diversidade e perceber os mecanismos que interferem 

negativamente no trabalho pedagógico consciente neste sentido, o roteiro para o grupo 

focal levou isso em consideração, tentando aprofundar questões que emergiram a partir 

da aplicação do questionário entre os professores, coordenadores e direção da escola. 

Cabe pontuar que não houve rigorosidade no seguimento do roteiro, seguindo 

inclusive o que orienta a técnica do grupo focal. 

O Roteiro elaborado como forma de orientar e estimular a discussão 
deve ser utilizado com flexibilidade, de modo que ajustes durante o 
decorrer do trabalho podem ser feitos, com abordagem de tópicos não 
previstos, ou deixando-se de lado esta ou aquela questão do roteiro, 
em função do processo interativo concretizado. O próprio processo 
grupal deve ser flexível, embora sem perder de vista os objetivos da 
pesquisa (GATTI, 2005, p. 17). 

Questões relacionadas à Lei 10.639/03, no que diz respeito ao seu conteúdo, bem 

como da formação oferecida para trabalhar com ela tomaram boa parte da cena e não 

poderiam ser desprezadas, já que os próprios questionaram apontavam para a 

compreensão de que as Leis 10.639/03 e a 11.645/08 tinham relação explícita com as 

religiosidades africana e indígena respectivamente. Na realização do grupo focal houve 

2:30h (duas horas e trinta minutos) de gravação, que geraram 22 páginas de transcrição. 

O que segue é uma exposição dos dados coletados a partir dos instrumentos e 

técnicas aplicados durante a pesquisa, bem como dos documentos da escola (regimento 

interno e projeto político pedagógico), tentando aproximá-los por afinidades nas 

questões discutidas, objetivando dar a noção de um escopo geral do trabalho, mas 

também dos pontos de articulação entre as questões levantadas, como forma de 

elucidação. 

Descartamos aqui os dados pessoais dos respondentes, por já terem sido 

contemplados no item l.3.5.1, referente aos “sujeitos da pesquisa”, tomaremos a 

sequência das questões feitas no questionário direcionado a professores, coordenadores 
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e direção, a partir da questão 01. Descartamos também as informações que julgamos 

menos relevantes nesta apresentação, tendo em vista o volume de dados coletados e a 

natural dispersão que algumas informações produzem ao relacionarem-se com os mais 

variados temas sociais dos quais a pesquisa percorreu. Portanto, algumas informações 

contidas nos instrumentos e na técnica do grupo focal não são aqui apresentadas, elas 

aparecem compondo as conclusões. 

É preciso salientar que nem todas as questões feitas ao primeiro grupo de 

respondentes foram feitas aos demais, isso porque para os demais respondentes foram 

feitas questionamentos que pudessem complementar ou ampliar as respostas dadas pelo 

primeiro grupo. Desse modo, algumas respostas são exclusivamente relacionadas ao 

grupo de professores, coordenadores e gestores da escola Abrigo. 

4.1 OS DADOS A PARTIR DOS QUESTIONÁRIOS 
 

Em relação a ter ou não ter religião, temos as seguintes respostas: 

Tabela 09. Religiosos e os sem religião da comunidade escolar do Abrigo Filhos do Povo 
Professores, coordenadores e direção Pais Alunos Funcionários 

          Sim                               Não Sim     Não Sim     Não Sim     Não 

           18                                 04 43           22               40        15      07        00 

Fonte: Escola Abrigo Filhos do Povo, 2011. 

 

Proporcionalmente, percebe-se que há mais religiosos entre os profissionais que 

trabalham na escola do que entre os alunos e pais de alunos, apesar de nos últimos dois 

grupos a maioria também ser de religiosos. Tomando o quadro geral temos o seguinte 

panorama. 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Abrigo Filhos do Povo, 2011. 

 

108; 72%
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Gráfico 05. Religiosos e os sem religião da comunidade 
escolar do Abrigo Filhos do Povo, 2011

Possui religião

Não possui religião
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Procurou-se saber quantas denominações religiosas os respondentes conseguiam 

lembrar no momento do preenchimento dos questionários, informando que não deveria 

constar a própria denominação, quando o mesmo fosse religioso. Isso possibilitou 

perceber o quanto os profissionais estavam atentos para a diversidade, bem como 

indicou as denominações as quais os mesmos têm mais contato no dia-a-dia. Nesta 

tabela não se levou em conta os enquadramentos possíveis, considerando que há várias 

denominações pertencentes, por exemplo, a igrejas pentecostais e presbiterianas, 

considerou-se unicamente a lembrança dos professores e suas compreensões, levando-se 

em conta, ainda, que há denominações religiosas que levam o nome próprio do seu 

princípio dogmático (pentecostal/presbiteriana). 
 

 

Tabela 10. Quadro de denominações religiosas, levantadas a partir da lembrança dos professores da 
Escola Municipal Abrigo dos Filhos do Povo, por ordem de incidência, em entrevistas realizadas no 

período de 18 a 30 de novembro de 2010 

Denominação 
 

R Denominação R Denominação R 

Casa da Benção 1 Quadrangular 3 Universal do R. de Deus 11 
Congragacional 1 Hinduismo 3 Adventista do 7° Dia 12 
Animismo 1 Intern. da G. de Deus 3 Espiritismo 13 
Santo Daime 1 Presbiteriana 3 Catolicismo 14 
Shintoismo 1 Judaismo 4 Espiritismo 12 
Mundial da G. de Deus 1 Mormons 4 Catolicismo 13 
Pentecostal 1 Deus é amor 4 Ass. de Deus 14 
Maranata 1 Seicho-no-ie 6 T. de Jeová 17 
Quimbanda 2 Islamismo 8 Batista 18 
Renascer 2 Umbanda 10 Candomblé 20 
Messiânica 2 Budismo 11   

Fonte: Escola Abrigo Filhos do Povo, 2010. 

 
 

Cada respondente lembrou-se de 06 a 21 denominações religiosas. Com base nas 

recorrências dessas lembranças, perguntou-se qual das denominações lembradas por ele 

se apresentava mais distantes das suas convicções religiosas. 

A questão foi complementada com a observação de que distante das convicções 

seria também a denominação que não escolheria de forma alguma para seguir. 

Concordando, portanto, que o distanciamento das convicções da denominação citada é 

também a compreensão de que ela não se apresenta, aos olhos dos colaboradores, como 

uma boa opção para se exercer a religiosidade. 
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Tabela 11. Denominações religiosas tidas como distantes das convicções dos professores, 
por autodeclaração, 2010 

Espiritismo 1 Orientais e de matrizes africanas 1 As cristãs 2 
Islamismo 2 Budismo 2 Candomblé 3 

Catolicismo 1 IURD 2 Testemunhas de Jeová 5 

A. de Deus 1 As evangélicas 2 Total 22 
Fonte: Escola Abrigo Filhos do Povo, Salvador-Ba, 2010. 

 

Seguindo a classificação proposta por Gaarder (2005), dividiu-se as 

denominações tidas como distantes em grupos de cristãs e não-cristãs. A classificação 

“outros” representa, no grupo de cristãos as respostas “as evangélicas” e “as cristãs”. No 

grupo das não-cristãs, representa a resposta “orientais e de matrizes africanas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fonte: Escola Abrigo Filhos do Povo, 2010                                    Fonte: Escola Abrigo Filhos do Povo, 2010 
 

 

Foi solicitado que os professores, coordenadoras e gestoras citassem os nomes 

de denominações religiosas que porventura, lembrassem. As mais lembradas foram o 

Candomblé, com 20 ocorrências; Batista, com 19 ocorrências a Testemunhas de Jeová, 

com 18 ocorrências. Se considerarmos como parâmetro o mínimo de 10 ocorrências, 

teremos um grupo maior de denominações lembradas, como aponta a tabela 16. 
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Tabela 12.  Denominações religiosas mais lembradas por 
professores, coordenadoras e gestores da escola Abrigo Filhos do 

Povo, 2010. 

Denominações religiosas Recorrências  
Candomblé 20 
Batista 19 
Testemunhas de Jeová  18 
Catolicismo 16 
Assembleia de Deus 15 
Espiritismo 13 
Adventista 12 
Budismo 12 
Umbanda 11 
Universal do Reino de Deus 11 

                                         Fonte: Escola abrigo Filhos do Povo, 2011 

 

Segundo os professores, no grupo focal, a lembrança mais intensa dessas 

denominações tem a ver com a maior presença delas no entorno da escola, o que parece 

ser pertinente, já que o quadro religioso da comunidade escolar aponta menor presença 

de candomblecistas e testemunhas de Jeová em sua composição, mostrando que as 

lembranças tinham mais a ver com a presença externa do que interna na escola. Logo 

em seguida, foi perguntado aos profissionais qual a denominação, dentre as lembradas 

por ele, teria maior distância58 (Bogardus, 1965) das suas convicções religiosas. 

 
 

Tabela 13. Denominações religiosas tidas como distantes das convicções dos 
professores, coordenadoras e gestoras da escola Abrigo Filhos do Povo autodeclaração 
Espiritismo 1 Orientais e de matrizes africanas 1 As cristãs 2 
Islamismo 2 Budismo 2 Candomblé 3 
Catolicismo 1 IURD 2 Testemunhas de Jeová 5 
A. de Deus 1 As evangélicas 2 Total 22 
Fonte: Escola Abrigo Filhos do Povo, 2010 
 
Constata-se que, analisando as denominações isoladamente, apareceram duas 

religiões com maior número de pessoas que se declaravam distantes: o Candomblé, com 

03 ocorrências e a Testemunhas de Jeová, com 05 ocorrências, destacando-se das 

demais denominações. Agrupando as denominações em categorias religiosas teremos: 

 

                                                
58A questão foi complementada com a observação de que distante das convicções seria também a 
denominação que não escolheria para seguir, limitando-se a uma única opção dentre as denominações 
lembradas. Concordando, portanto, que o distanciamento das convicções da denominação citada é 
também a compreensão de que ela não se apresenta, aos olhos dos profissionais colaboradores, como uma 
boa opção para se exercer a religiosidade. 
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Tabela 14. Denominações religiosas tidas como distantes das convicções dos 

professores, coordenadoras e gestoras da escola Abrigo Filhos por 
agrupamento 

Candomblé 03 Evangélicos 07 

Católicos 01 Orientais 04 

Espíritas 01 Testemunhas de Jeová 05 

Fonte: Escola Abrigo Filhos do Povo, 2010 
 

Considerando a tabela 18 poderíamos inferir que há um distanciamento visível 

dos evangélicos neste grupo específico de profissionais da escola Abrigo, mas no páreo 

temos também as Testemunhas de Jeová, Orientais e Afro-brasileiras, ou seja, os 

distanciamentos são generalizados, estando apenas os católicos e espíritas em situação 

confortável. As declarações já direcionadas às categorias mais abrangentes “orientais e 

de matrizes africanas e cristãs” não puderam ser contabilizadas dado a dificuldade de se 

fazer um processo inverso de categorização que poderia levar a imprecisões na 

informação. 

Mesmo tendo os números apresentados por agrupamento evidenciado os 

distanciamentos múltiplos, são os números auferidos às denominações isoladas que 

fazem a diferença nesta questão, uma vez que percebemos uma única denominação 

tendo indicativo numérico de distanciamento próximo aos números agrupados e maior 

número quando comparado até com o Candomblé, que historicamente sofre com a 

declarada rejeição cristã, a denominação Testemunhas de Jeová, com 05 ocorrências. 

Em relação aos níveis de conhecimento das denominações recorrentes na 

lembrança dos professores e tomando por base apenas as denominações declaradas 

como distantes das convicções religiosas dos respondentes. Solicitou-se que não fosse 

incluída a denominação religiosa autodeclarada, ou seja, os níveis de conhecimento 

referem-se às denominações religiosas lembradas pelos respondentes, ou seja, os níveis 

de conhecimento não têm a ver com a própria religião declarada. Classificando esses 

níveis em superficial, intermediário e profundo59. 

Está questão pretendia perceber também em que medida o sentimento de 

distanciamento social por alguma (s) denominação (ões) estava ligado a algum elemento 

consciencial concreto, em que aqueles que se colocam como distantes apresentam 

possuir fundamentos suficientes para emitir as suas opiniões. 
                                                
59 É importante também registrar que nos níveis de conhecimento não foi considerado a opção religiosa 
pessoal dos profissionais colaboradores, portanto, os níveis declarados se referem às outras denominações 
por eles lembradas. 
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Como parâmetro para auferir os níveis de conhecimento, explicou-se que o nível 

superficial seria apenas o fato de saber da existência da denominação sem qualquer tipo 

de contato ou conhecimento específico, que o nível intermediário pressupunha alguma 

convivência ou informações específicas sobre a denominação, ainda que por terceiros, 

já o nível profundo, pressupõe uma vivência ou estudos suficientes para compreender 

em detalhes os princípios dogmáticos presentes nas denominações lembradas. Assim, 

tem-se a seguinte tabela. 

Partindo das denominações lembradas por eles, foi informado aos colaboradores 

que o nível superficial seria conceituado como sendo aquele em que só se conhece 

aquela denominação de nome, sem nenhuma informação a respeito, o nível 

intermediário como sendo aquele em que já se ouviu falar alguma coisa a respeito ou 

teve contato com algumas informações básicas daquela denominação e nível profundo 

como sendo aquele em que as informações são mais seguras, a partir de estudos ou 

contatos diretos com as denominações. 

Levando-se em conta que houve 32 denominações lembradas, organizou-se o 

quadro a seguir tomando apenas as mais lembradas a contar de 10 ocorrências, para 

objetivar o tratamento das informações, utilizando o critério da maior intensidade 

(Bardin, 2009) com que os dados se apresentavam. 

 
Tabela 15. Níveis de conhecimentos declarados por professores, coordenadores e gestores da escola 

Abrigo Filhos do Povo em relação às denominações religiosas tidas como mais distantes, 2010. 
 
Denominações religiosas 

Conhecimento 
superficial 

Conhecimento 
intermediário 

Conhecimento 
profundo 

Totais de professores 
que se lembraram da 

denominação 
Adventista 10 02 00 12 
Ass. de Deus 12 01 02 15 
Batista 08 10 01 19 
Budismo 08 03 01 12 
Candomblé 12 06 02 20 
Catolicismo 03 06 07 16 
T. de Jeová 09 09 00 18 
Umbanda 06 02 03 11 
Universal do R. de Deus 07 03 01 11 

Fonte: Escola Abrigo Filhos do Povo, 2010 

 

A partir dos dados na tabela 15, pode-se constatar que três denominações 

religiosas têm mais profissionais que as conhece profundamente, o Catolicismo, com 07 

ocorrências, o espiritismo e a Umbanda, com 03 ocorrências cada, enquanto o 

Candomblé que aparece antes entre as duas denominações mais distantes, apenas dois 

professores declaram conhecer profundamente, mais interessante ainda, é que a 
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Testemunhas de Jeová, com o maior número de profissionais que se declararam 

distante, não ter nenhum que a conheça profundamente. 

Ressalte-se o fato de que apenas um dos vinte e dois profissionais declarou ter 

conhecimento profundo da denominação a qual identificou como distante das suas 

convicções. 

Adentrando nas relações interpessoais, interessou-se em saber se os profissionais 

perceberam ou percebem algum tipo de discriminação na escola por conta da 

diversidade religiosa. Dentre os 22 respondentes do grupo dos professores, 

coordenadores e gestores, todos declararam que sim, nas mais variadas situações, desde 

a utilização de apelidos ou agressões físicas a situações entre os alunos, pais e 

professores em que houve constrangimentos por participar de determinadas atividades, 

dividas da seguinte forma. 
 

 

Tabela 16. Percepção de discriminação por conta da opção religiosa no contexto da escola Abrigo, 2010 
Entre professor e aluno 01 Entre professores, alunos e demais 

funcionários da escola 
14 

Entre os próprios alunos 06 Entre os pais envolvendo os alunos 01 
Entre os funcionários da escola e os alunos 00 Não perceberam 00 
Fonte: Escola Abrigo Filhos do Povo, Salvador-Ba, 2010. 

 

Segundo os professores, coordenadores e gestores, a questão da diversidade 

religiosa é levada em consideração nas suas práticas educativas, por outro lado, alguns 

dados aparecem como contraponto desta afirmação. A escola, segundo os próprios 

respondentes, nunca procurou saber sistematicamente sobre a opção religiosa dos alunos 

atendidos, isso é confirmado também pelos pais e alunos, dependendo da sensibilidade 

de cada professor o desejo em se aprofundar neste conhecimento. 

Esta não sistematização se reflete quando perguntado se os respondentes 

percebem se a escola construiu bem seus instrumentos (Projeto político-pedagógico, 

Plano anual, Planos bimestrais e regimento interno) para responder à sua diversidade 

religiosa. O mesmo se reflete quando perguntado se percebe a escola preparada para 

trabalhar com a diversidade religiosa. 
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         Fonte: Escola Abrigo filhos do Povo, 2010.                                        Fonte: Escola Abrigo filhos do Povo, 2010. 

 
 

Para complementar, foi perguntado aos pais e demais funcionários se eles 

achavam que a escola respeita a religião do seu filho (a) nos trabalhos que ela 

desenvolve no dia-a-dia e por quê. 

Em um panorama amplo, levando-se em conta o número de 72 questionários 

validados, obteve-se 57 respostas sim, 12 respostas não e 03 indecisas. Esses números 

correspondem a 65 questionários respondidos pelos pais e 07 pelos funcionários. 

 

 

 

 

 
                                                                 

        
 
 Fonte: Escola Abrigo filhos do Povo, 2011.                                  Fonte: Escola Abrigo filhos do Povo, 2011. 

 

Apenas pelos números diretos das respostas dos pais, temos um cenário que 

aponta a escola Abrigo como um ambiente de respeito à diversidade. Contudo, alguns 

depoimentos de pais, alunos e funcionários contestam a relação com a diversidade 

religiosa dentro da escola Abrigo como algo bem resolvido. 

Depoimento 1: Porque a escola comemora alguns feriados, dizendo-
se que são santos. Ex. São João, etc. Participar também da Ave Maria, 
em algumas escolas. Que o indivíduo tem padrinho e madrinha, 
adotam alguns costumes ligados ao catolicismo, comemora Sexta-feira 
Santa. Passa estes ritmos aos alunos, e fazem com que eles se 
transformem em pessoas católicas, que deve rezar missas em 
homenagem aos mortos e etc. Festeja folclore, São João, Natal e 2 de 
Julho, como se fizesse parte da religião do aluno (Mãe de aluno que se 
declara Testemunha de Jeová, 2011). 

Depoimento 2: Na hora da oração todos os alunos são forçados a 
participar. Acho que eles deveriam perguntar se os alunos queriam 

Gráfico 08. Percepção dos professores quanto a ter 
respeitada a diversidade religiosa nos documentos 

oficiais da escola Abrigo, 2010
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participar da oração. Acho, também, não ter nenhuma influência, 
porque todos nós somos irmãos em Cristo e oração sempre faz bem a 
alma (Mãe de aluno que se declara Espírita, 2011). 

Depoimento 3: Foi no Natal, a professora queria que eu participasse, 
mas eu expliquei a ela porque eu não podia e chamei meus pais para 
explicar a ela para ela entender melhor (aluno do 5º ano da escola 
Abrigo, 2011). 

01. As atividades não são compartilhadas com os funcionários; 02. 
Acredito que para a escola todos devem respeitar cada um sua 
religião. Agora cabe a cada um decidir se vai ou não participar de 
algum tipo de atividade ou evento que venham a ter na escola; 03. A 
maneira de tratar é igual; 04. Cada um escolha o que quer; 05. Não 
vejo reclamação nenhuma entre pais e professores; 06. Não faz parte 
das minhas atribuições, bem como Acredito que para a escola todos 
devem respeitar cada um sua religião. 07. Porque cada um é o que é e 
porque os professores não se importam de saber o que os alunos são, 
ou seja, não tem a mínima importância do que eles sejam 
(funcionários da escola, questionários, 2011)60. 

Neste contexto, é possível afirmar não uma satisfação com as práticas educativas 

da escola Abrigo de todos os pais, mas certa negociação implícita de interesses. Os 

católicos são os únicos que têm motivos para se sentirem totalmente à vontade, pois são 

os maiores beneficiados; os evangélicos, considerando as suas aproximações de origem 

dogmática com o catolicismo, não encontram dificuldade em fazer concessões, 

aceitando sem muito conflito as práticas marcadamente católicas, já que, levadas a 

termo, muitas delas são entendidas como práticas cristãs comuns aos dois grupos; os 

sem religião, por não terem uma opção definida, não se ocupam em fazer 

contraposições, mesmo que discordem de uma ou outra atividade, tendo em vista, ainda, 

que as denominações religiosas não possuem representação simbólica suficiente que 

justifique o embate para eles. 

A partir dos questionários preenchidos, tem-se também um panorama bem 

definido em relação às características das famílias quanto a sua formação religiosa, 

representado na tabela 17. 

                                                
60Justificativas retiradas dos questionários respondidos pelos demais funcionários da escola Abrigo para a 
pergunta 07 do questionário: Você acredita ser importante que a escola leve em consideração a opção 
religiosa do aluno nos seus trabalhos? Por que? 
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Tabela 17. Opção religiosa das mães/pais de alunos matriculados 

na escola Abrigo Filhos do Povo, 2011 
Tabela. Opções religiosas 

 
Total 

 
A. de Deus 1 
Adventista 1 
Batista 2 
Candomblé 3 
Casa da Benção 1 
Católica 18 
Espírita 2 
Evangélica 9 
Quadrangular 1 
Sem religião 22 
T. de Jeová 5 
Total geral 65 
Fonte: Escola Abrigo Filhos do Povo, Salvador-Ba, 2011. 

 

Os números isolados da tabela 10 apresentam dois grupos hegemônicos: os 

declarados sem religião (22) e os católicos (18). Esses números dão uma primeira 

possibilidade de justificativa para a declaração positiva de 56 respostas apontando para 

o respeito à diversidade no ambienta da escola Abrigo, mas se for feita, a partir da 

categoria religião, um agrupamento em categorias menores, teremos o seguinte gráfico: 

 

 
Fonte: Questionários da pesquisa. Escola Abrigo Filhos do Povo, 2011. 

 
Este gráfico com o agrupamento da religião em subcategorias religiosas, nos 

mostra outro panorama, onde não mais dois, mas três grupos despontam como 

prevalentes na composição das opções dos pais dos alunos da escola: Os sem religião, 

os católicos e os evangélicos. 

No geral, os pais que declararam ter suas opções religiosas respeitadas fazem 

parte do grupo dos sem religião ou das religiões cristãs, especialmente os católicos e 
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evangélicos. Dentre os que declaram não ter respeitada a sua opção religiosa estão os 

pertencentes a religiões de matrizes africanas e as Testemunhas de Jeová. A percepção 

da maioria dos funcionários de que não há respeito à diversidade religiosa baseia-se, 

como um todo, no fato de não haver o envolvimento deles no planejamento das práticas 

educativas propostas na escola. 

Em uma escala de 100%, esses três grupos representam um total de 84% dos 

pais que responderam aos questionários, considerando os 65 questionários validados 

como amostragem no universo de 579 pais/mães do diurno, há uma amostragem 

aproximada de 11,2% do total de pais/mães, portanto, representativa para inferir quanto 

à característica global de pais/mães da escola Abrigo, quanto ao seu público por opção 

religiosa, como se pode verificar no gráfico acima.  

No que se refere às Leis 10.639/03 e 11.645/08, também foi inquirido a respeito 

de quanto se conhecia dela, utilizando os mesmos parâmetros referentes aos níveis de 

conhecimentos das denominações religiosas. Acrescentando a isso, interessou-se em 

saber se, de acordo com o entendimento dos respondentes, concordavam que as Leis 

tinham relação com as questões religiosas dos africanos e indígenas, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 
      Fonte: Escola Abrigo filhos do Povo, 2010.                                        Fonte: Escola Abrigo filhos do Povo, 2010. 

 

Neste sentido, foi relevante saber a compreensão dos profissionais a respeito da 

disciplina Ensino Religioso como forma de se trabalhar a diversidade religiosa, tendo 

como provocação a concordância ou não da presença dela nos currículos em 

conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional. Na questão 

seguinte se pretendeu saber dos respondentes quais os profissionais deveriam ser 

preparados para trabalhar com a diversidade religiosa, ou se apenas o professor de ER 

deveria ter esta preparação. 

Dos 22 respondentes, 08 concordam que A LDB está correta em colocar o 

ensino religioso de matrícula facultativa na escola pública, pois ninguém deve ser 

Gráfico 14 . Concordância  dos professores, 
coordenadores e gestores quanto a  afirm ação 
da relação das Leis 10 .639 e  11.645/08  com  a 

re ligi os idade dos povos africanos e indí genas, 
2010

19; 86%

0; 0%
3; 14%

Sim

N ão

N ão so ub e respo nd er

G ráfico 1 3. Nív eis  de c onhe cime nto dos 
profes sores , c oorde na dor es e ges tore s sobre a s 

Leis  10 .63 9 e  1 1.6 45/08 , 20 10

6; 27%

12; 54%

3;  14%

1; 5%

S up erficial

Int ermed iário

P rofund o

Não  con hece a s leis



128 
 

obrigado a estudar religião, 06 defendem que o Ensino religioso deveria ser de matrícula 

obrigatória já que faz parte da formação integral do estudante e 08 compreende que a 

escola púbica não deve ter ensino religioso, nem mesmo facultativo, pois o estado 

brasileiro é laico, ou seja, é um espaço neutro do ponto de vista religioso. 

Os que defendem a obrigatoriedade do ER fizeram questão de declarar que não 

concordariam com o ER nos moldes em que percebem trabalhados nas escolas, 

privilegiando o catolicismo. Na perspectiva da diversidade religiosa, 100% dos 

respondentes compreendem que todos os profissionais deveriam ter formação para 

trabalhar com ela, não apenas um professor de ER. 

4.2 OS DADOS A PARTIR DO GRUPO FOCAL 
 

No grupo focal, ao se colocar no início do debate o que os colaboradores pensam 

sobre o tema da pesquisa (diversidade religiosa), destaca-se as seguintes opiniões61: 

Com relação ao tema, é bastante provocador, polêmico. É aquele 
ditado que diz: religião, política e futebol não se discutem, existe esse 
ditado. Mas dentro do universo escolar, a gente, que é educador, não 
pode deixar de discutir, tanto política, quanto a questão da religião e é 
bastante pertinente, sim, porque hoje a gente vive em uma sociedade 
que a cada tempo vem surgindo mais, a diversidade é um tema que 
tem que ser tratado, a gente, como educador, tem que ter um 
entendimento, porque a gente forma, não é? Somos formadores de 
opinião também (Colaborador 1). 

Não gosto de discutir religião assim, não gosto do tema religião em 
sala de aula na escola pública, porque escola pública já está dizendo, 
pública, e vai acolher a todos os tipos de crianças, uma diversidade 
muito grande de acolhimento. Sendo o estado laico, o Brasil sendo um 
estado laico, eu acho que religião não deveria ser uma coisa a priori, 
não deveria nem existir como matéria na escola pública, eu não vejo 
essa necessidade, porque eu acho que cabe ao pai do aluno dar essa 
formação religiosa, cabe a sua família mostrar esses valores e ensinar 
essa criança que tem essa formação religiosa a conviver com a 
diversidade de hoje, com a diversidade que ele vai encontrar nesse 
espaço e no espaço social que ele vive (Colaborador 5). 

Como a questão de que a escola pública abraça a todos os tipos de 
crianças, então a religião deles já vem engajada naquela criança, que é 
a religião do pai, da mãe, aí agente na sala de aula não deve e não 
pode ficar colocando nossa crença para que não venha trazer conflito 
para essas crianças (Colaborador 4). 

                                                
61 Os nomes dos interlocutores foram omitidos por solicitação expressa de alguns de não serem 
identificados. Desse modo, se compreendeu que o melhor seria não identificar nenhum dos participantes. 
A ordem de colaboradores de 01 a 07 segue a sequência da ordem alfabética dos seus nomes para facilitar 
o tratamento dos dados pelo pesquisador. 
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A gente tem o hábito de ouvir dizer que uma é melhor, que ali a gente 
vai encontrar melhor isso e melhor aquilo e não é o que eu visualizo, 
eu acho que a gente tem que ter um ser maior que a gente acredita, e 
tirar delas (as religiões), o melhor e convergir, não divergir. Por conta 
disso, creio que eu comecei a me confundir, realmente, que religião eu 
sigo ou não (Colaborador 7). 

É realmente um tema que vale, eu já estou imaginando aqui, como 
isso aqui vai pegar fogo, não é? Mas, realmente, a gente tem que ter 
muita preocupação em colocar o tema em sala de aula, porque é algo 
que vem de família, cada um tem a sua, então tem que haver essa 
preocupação mesmo em debater esse tema na sala de aula 
(Colaboradora 3). 

Lembrando que eu acho importante a questão do respeito, não aquele 
respeito, respeito... Acho isso uma bobagem. Quando eu digo isso, me 
policio, porque antes eu fazia certas coisas que sei que não tinha 
cabimento, e eu dizia e me comportava de tal forma, eu diria até 
pouco, porque eu fui ajudada a fazer as coisas dessa maneira, mas com 
o passar do tempo essas coisas estão muito melhores, assim para se 
trabalhar tanto entre colegas, como entre alunos, porque as pessoas já 
começam a me perceber com certa naturalidade e com um pouco mais 
respeito, então isso não chega a ser assim tão complicado, mas é algo 
que causa certa apreensão e é polêmico, mas se agente souber 
conversar, talvez até se calar no tempo certo, dá para conviver muito 
bem (Colaborador 6). 

O cerne da questão não está na diversidade religiosa, porque a 
diversidade existe. A diversidade existe e lidar com a diversidade para 
mim nunca foi problema, duas palavras que pra mim são o centro de 
qualquer relacionamento, sensibilidade e respeito. Se você tem 
sensibilidade e respeito, sabe lidar muito bem com essa diversidade. 
Quanto ao Ensino Religioso e quanto a forma como essa diversidade 
religiosa é abordada na escola, aí já é outro ponto a ser visto com certo 
cuidado, certa cautela. Haja vista que já foi colocado aqui, existe uma 
diversidade, uma pluralidade de religiões e denominações muito 
grande dentro do próprio universo escolar (Colaborador 2). 

Em geral, houve consenso de que o tema é relevante e que a diversidade 

religiosa está presente, inevitavelmente, no espaço escolar e que os profissionais 

precisam saber lidar com ela, a partir de princípios de respeito e sensibilidade. Por outro 

lado, os posicionamentos também mostram a importância do papel da família na 

construção da identidade religiosa dos alunos, a responsabilidade do professor diante da 

questão e o conflito existente entre a questão do estado laico e a presença do Ensino 

Religioso no espaço escolar para trabalhar a diversidade religiosa. 

Sobre a interferência da opção religiosa dos alunos no seu processo de 

aprendizagem e nas relações interpessoais, obtiveram-se os seguintes posicionamentos. 



130 
 

Os alunos Testemunhas de Jeová que passaram por mim, até comentei 
também uma vez, escrevem muito bem, têm uma interpretação 
maravilhosa, produzem muito bem. É uma coisa que a gente percebe o 
quanto realmente essa religião está ajudando essa criança, porque a 
gente percebe que a questão da leitura, da escrita, até no falar, eles 
conseguem se posicionar muito bem (Colaborador 3). 

Testemunhas de Jeová têm um cuidado maior com essa questão da 
leitura, porque eles vivem de estudos e a criança é criada pesquisando, 
vivenciando isso, então, automaticamente, ela tem uma sensibilidade 
maior com a questão da leitura. Tratando-se de um livro clássico, que 
é a Bíblia Sagrada, isso vai intervir na forma de falar de escrever, isso 
vai ajudar bastante. Bom, aí é o lado positivo numa religião. Mas 
quando se trata de crianças, ah... É outra questão, os Testemunhas de 
Jeová eu conheço bem, assim, entre aspas. Mas, quando se trata de 
crianças do Candomblé isso pega, bastante, porque a criança do 
Candomblé tem uma tradição oral. Geralmente são crianças que vêm 
de uma cultura marginalizada, discriminada, geralmente vistas como 
algo que vem da escravidão e que até 64 ou 65, não era vista como 
religião, era seita. O que eu percebo é que a criança do Candomblé na 
escola pública, ela é vista de uma forma diferente, ela lida mais com o 
preconceito, porque ela se expõe mais e, como a maioria é de religiões 
cristãs, elas são minorias, sendo minorias eles sofrem mais 
(Colaborador 5). 

Para mim, eu acredito que sim, porque dentro dessa formação 
familiar, a religião vai surgir daí. Se eu sou do Candomblé eu vou 
criar meu filho na doutrina, se eu sou Evangélica eu crio meu filho na 
doutrina evangélica, se eu sou Testemunha de Jeová... Isso não faz, 
dentro do universo escolar, isso não potencializa o cognitivo da 
criança, entendeu? O processo de aprendizagem não, mas vai 
interferir, sim, no comportamento (Colaborador 1). 

Eu concordo com você, quando diz que a criança não entende e ela 
quer participar de tudo. Na verdade, todo mundo quer participar de 
tudo. Enquanto ela não acha alguma coisa que seja introjetada, porque 
ela tem uma coisa assim, por exemplo, usada como padrão, ou de 
alguma religião. Porque, às vezes, lá no fundo, as pessoas se sentem 
muito perdidas no mundo, então usam a Bíblia comparando, mas, num 
dado momento, essas questões da brincadeira, ela diz não, não, você é 
do diabo! Isso é um [...], mas daí, a questão da formação familiar 
mesmo, da pessoa conversar com a criança, e eu acho que isso já se 
faz (Colaborador 6). 

Sim, de várias formas. Tanto nessa questão da leitura e da escrita que 
isso está mais presente em uma religião do que em outras como já foi 
corroborado por algumas colocações aqui. A religião interfere de 
acordo, também, com o próprio ensino de valores e de crenças, que a 
criança tem em casa, e aí eu volto para uma coisa que eu sempre falo 
aqui na escola: gente, eu não acredito em neutralidade, não existe 
neutralidade. A minha postura sempre vai revelar aquilo que eu 
acredito Colaborador 2). 

As proibições vão acontecer em todas as religiões. Mas eu acredito 
muito que essa questão de postura de aluno, como ele é na sala de 
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aula, como ele vai estar, está muito relacionado a uma estrutura 
familiar. A estrutura familiar pra mim é o principal. Se você tem um 
grupo de alunos, pode ser qualquer religião, e que você não tenha uma 
boa estrutura, não vai ter uma clientela em que os meninos atinjam 
aquilo que deseja ser atingido, você vai ter crianças com problemas 
(Colaborador 7). 

As falas põem em relevo a relação existente entre a estrutura religiosa familiar e 

as interferências nos alunos no aprendizado e nas relações interpessoais, inclusive com 

os próprios professores, demonstrando certos conflitos oriundos de proibições gerados 

por orientações religiosas ou por preconceitos históricos ligados à discriminação racial. 

Antes mesmo que se chegasse à questão do roteiro que trazia o Candomblé e a 

Testemunha de Jeová como denominações religiosas mais distantes, os colaboradores as 

suscitaram no debate, naturalmente, reforçando os dados apresentados nos 

questionários. 

Vale ressaltar que os participantes do grupo focal não tiveram acesso aos 

resultados da tabulação dos questionários e, portanto, não poderiam, propositadamente, 

trazer à tona esta questão sem que houvesse o entendimento prévio respaldado no 

cotidiano em relação a essas duas denominações. 

Quanto aos distanciamentos evidenciados nos questionários, houve as seguintes 

colocações. 

Tem a questão das participações na escola, porque eles têm as 
restrições deles, que eu não sei como eles chamam, mas que eles não 
participam, eu percebo até que tem meninos menores que até têm 
vontade, mas sabe que tem uma questão que é da religião da mãe e 
que eles seguem a religião da mãe, mas a gente sente também a 
vontade daquela criança em participar. Acredito que muitos aqui 
tenham vindo da religião católica, ou que não tinham uma religião, 
mas que as pessoas vinham, tinha essa questão de Natal, Reveillon, 
essas datas que as pessoas reúnem a família e, em minha opinião, 
acredito que muitos dos professores devem ter pensado na questão da 
Testemunhas de Jeová justamente por isso, porque as pessoas gostam 
de estar com a família, que gostam de festejar determinadas datas... 
(Colaborador 3). 

Quando se trata de Testemunha de Jeová e do Candomblé: o 
distanciamento do Candomblé é por uma questão de preconceito 
mesmo, com relação ao Candomblé a questão da demonização, todas 
as questões mais, por ser visto como algo marginal, algo que veio do 
negro, algo que não deve ser visto, não é? E os Testemunhas de Jeová 
por preconceito também. Por conta de seus valores dogmáticos, as 
proibições, e a questão também deles serem mais presentes nas portas, 
no trabalho de divulgar e se expor mais. Isso é a posição mesmo de 
discriminação, de ver o outro como diferente, está entendendo? Então, 
católicos, evangélicos e batistas, como é que diz... Todos são cristãos, 
mas as Testemunhas de Jeová são uns cristãos diferentes. Eles têm 
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uma formação diferente, eles não acreditam no fogo do inferno, eles 
não pregam a demonização, eles não dizem, não obrigam, e tem mais, 
eles dizem que são Testemunhas de Deus! E isso causa um impacto 
muito grande nas [outras] religiões cristãs, e aí vem essa questão de 
rejeição (Colaborador 5). 

O que a pessoa pensa, o que a pessoa diz, muitas vezes, é porque a 
religião dela não acredita, então, eu atribuo o distanciamento a não 
compreensão ao outro, ela não precisa concordar, aceitar, mas, às 
vezes, até para não agredir o outro (Colaborador 6). 

Não seria uma rejeição ao diferente, seria na verdade princípios que 
para as pessoas são fundamentais para aquilo que ela acredita, mesmo 
ela não tendo religião nenhuma, para ela existem princípios que não 
podem ser trocados, que não podem ser apreendidos, são princípios 
menos aceitos, vamos dizer assim, ou valores menos aceitos, e não é 
que sejam errados. Mas que, talvez, para aquela pessoa, ela não 
acredite, até porque, normalmente, a formação das pessoas tem 
sempre um viés cristão, seja ele de que denominação for. Então, isso 
faz com que esses princípios, que estão presentes nessas religiões, não 
condigam, talvez, com aquilo que elas [as pessoas que se declaram 
distantes] acreditam, mesmo não tendo religião, mesmo não 
frequentando... Oh, não tenho religião, não frequento nada, mas 
acredito em tais e tais coisas. E que essas duas talvez sejam as que 
mais me choquem em relação ao que acredito (Colaborador 2). 

Eu concordo mais com a fala de [...] (colaborador 5), a questão do 
preconceito e discriminação, porque, assim, quando me foi feita essa 
pergunta, eu coloquei no primeiro ponto a que eu mais me aproximo, 
da minha crença, do censo comum, e a que eu me distancio, aquela 
que eu menos conheço, que eu tenho menos propriedade de 
conhecimento mesmo, entendeu? Então quando (Colaborador 5) 
colocou do preconceito, são duas religiões mesmo que sofrem mais 
(Colaborador 1). 

Eu acredito que é pela formação familiar, muitos aqui (alunos) vieram 
de uma família católica, que não tinham uma religião, mas que as 
pessoas iam, tinham a questão do natal, reveillon, essas datas que as 
pessoas reúnem a família e, na minha opinião,  acredito que muito 
professores  devem ter pensado na questão da Testemunhas de Jeová 
justamente por isso, muitas pessoas que gostam de estar com a família 
de festejar determinadas datas e essa questão de não participar dessas 
coisas (...), essas coisas das proibições (Participante 3, grupo focal, 
2011). 

Normalmente, a formação das pessoas tem sempre um viés cristão, 
sejam elas de que denominação for. Então, isso faz com os princípios 
que estão presentes nessas religiões [Candomblé e testemunhas de 
Jeová] não condigam, talvez, com aquilo que elas acreditam. Mesmo 
não tendo religião, mesmo não frequentando, mas acreditam em tais e 
tais coisas. Essas duas talvez sejam as que mais me choquem em 
relação ao que acredito (Colaborador 2, Grupo focal, 2011). 
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Posto em debate a postura dos professores da escola em relação à diversidade 

religiosa, no sentido da sua relação com os alunos e seus pares, notou-se um esforço em 

demonstrar que havia um clima harmonioso dentro da escola, como segue. 

Há uma diversidade de opiniões, somos indivíduos, somos indivíduos, 
é isso que eu vejo no grupo, é o respeito ao indivíduo, o grupo aqui 
tem essa questão, apesar de termos nossas opiniões, de fé e de 
convencimento, aqui um olha o outro respeitando o indivíduo, isso eu 
acho muito bom, porque um ponto positivo, o que faz acreditar que 
essa escola, com a questão da Lei 10.639 e com as questões que estão 
aí sendo oficializadas, vai facilitar esse acontecimento. Eu acho que 
isso é muito bom, eu acho que a partir do momento que o grupo, ou 
que o professor, respeita o individual do colega, automaticamente, vai 
levar isso para a sala de aula. Não é que lide bem, mas lida de uma 
maneira [...] Estão mais abertos a aceitar o que a Secretaria de 
Educação determina. A Lei, não é? (Colaborador 5). 

Inclusive lá, eu escrevi na entrevista, eu penso que essas questões em 
relação a professor e aluno, sobre as festividades, eu preciso ler mais 
para me imbuir, para compreender, para saber como eu, como 
professora, preciso fazer para respeitar o meu aluno, mas eu espero ser 
respeitada. Como eu disse uma vez, a rede não tem uma preocupação 
com a religião do professor (Colaborador 6). 

O Brasil sendo um estado laico, eu acho que religião não deveria ser 
uma coisa a priori, não deveria nem existir como matéria na escola 
pública, eu não vejo essa necessidade, porque eu acho que cabe ao pai 
do aluno dar essa formação religiosa, e cabe a sua família, e mostrar 
esses valores e ensinar essa criança que tem essa formação religiosa a 
conviver com a diversidade de hoje, com a diversidade que ele vai 
encontrar nesse espaço, e no espaço social que ele vive (Colaborador 
5, grupo focal, 2011). 

Para mim, respeito é a palavra chave, e sensibilidade, como eu já tinha 
falado (Colaborador 2). 

Embora se percebesse o esforço de se estabelecer uma relação tranquila, as falas 

não deixam dúvidas quanto à dificuldade visível de se estabelecer um diálogo sem 

disputa de espaços simbólicos e concretos no cotidiano da escola. Fica evidente que os 

professores fazem das suas salas de aula um espaço particular para firmar as suas 

convicções religiosas e isso, de certa maneira, ocorre de forma consensuada para se 

evitar o conflito mais vigoroso.  

Com a Lei 10.639 sendo posta em foco, os debates se acirraram, expondo as (in) 

compreensões e dissensos presentes no grupo escolar. 

Agora, nessa questão da Lei facilitar em lidar com o processo, eu não 
acredito nisso, é o que eu já tinha colocado, inclusive, para o pessoal 
em reunião, eu não acredito que a Lei tenha facilitado o processo, eu 
acho que ela veio como um fator complicador, porque a partir do 
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momento que eu digo na Constituição que a pessoa é livre para 
acreditar no que ela acredita e uma pessoa que é evangélica não pode 
levar uma Bíblia para a sala, não pode fazer oração com o aluno, não 
pode ensinar aquilo que ela acredita na Bíblia... Ou que o muçulmano 
não pode entrar na sala e ensinar o Alcorão, eu estou sendo, de alguma 
forma, preferencialista, querendo ou não querendo (Colaborador 2). 

A Lei traz a religião de matriz africana, não para você pegar o aluno e 
ensinar os Orixás e tudo, mas para ele ter o conhecimento do que é 
essa cultura, que ela veio e é enraizada a nossa cultura brasileira, para 
que desmistifique essa questão de que é negativo, de que é do diabo, 
que outras religiões também trazem, entendeu? Os contos, as fábulas, 
a gente tem uns cadernos, entendeu? E que muitos professores não 
trabalham, porque acham que estão propagando a religião, e eu acho 
que fazer conhecer não é propagar, nem ensinar, eu acho que a 
religião de matriz africana sofre um grande preconceito, porque faz 
parte dessa cultura negra mesmo, que até hoje sofre por conta de toda 
uma história passível de conhecimento (Colaborador 1). 

Na realidade, a Lei ajuda na questão da afirmação e na descoberta da 
identidade. Agora é uma coisa que eu quero falar, que fica difícil falar 
da história do negro, fica difícil falar da cultura africana, se você não 
falar do Candomblé, porque os terreiros de Candomblé foi que 
preservou toda essa cultura, essa questão de casta, alimentação, as 
vestes, a linguagem... Quando eu vou falar em Yorubá, na sala de 
aula, eu estou me referindo a todas as religiões. Estou dizendo assim: 
somos todos filhos de Deus! E os meninos dizem axé, ao invés de 
amém! (Colaborador 5). 

Então, eu entendo o seguinte, que assim como a minha, a dela, a 
religião de cada um está aí para ser conhecida, e isso é livre, depende 
da escolha da pessoa. As religiões de matrizes africanas, Umbanda, 
Candomblé, estão aí da mesma forma, e existe a possibilidade do 
conhecimento, se você não conheceu, por quê? Agora, a partir do 
momento em que eu trago isso para um espaço que você tem que estar 
presente de alguma forma, vai estar meio que obrigado, ou você não 
vai ter uma segunda opção, de não aceitar e é isso que eu acho meio 
que ofensivo, ou meio estranho porque eu tenho ali uma diversidade 
muito grande, não é? (Colaborador 2). 

Eu reconheço o Candomblé como fortalecimento da nossa cultura, da 
nossa identidade negra, reconhecimento, você está entendendo? Por 
conta da história africana está atrelada a isso. Então, o conhecimento 
disso não me faz crer nos orixás, entendeu? Diferente de um 
evangélico, diferente do Testemunhas de Jeová, que a prática dessa 
cultura, o ato de cultura, dessa forma, nunca foi assim, sabe... Existiu 
o preconceito, mas nunca foi discriminado, entendeu? Proibido, 
renegado, entendeu? (Colaborador 1). 

As Testemunhas de Jeová, muitas já foram presas, muitas já passaram 
por isso, é por isso que eu digo, muitas Testemunhas de Jeová já 
foram para o campo de concentração e a gente sabe o que acontece 
num campo de concentração, para ser bem sucinto não é?  Quem não 
dizia: Hi Hitler! Não saudava Hitler. Lá se dizia o quê? As 
Testemunhas de Jeová recebiam um triangulo roxo na vestimenta e se 
dizia ou você diz, ou você saúda Hitler, ou você morre. Muitos 
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morriam, mas não saudavam Hitler. Está bem, eu agora tenho que 
professar que adoro uma entidade, não estou querendo dar nomes, 
pode ser qualquer coisa ou uma pessoa, senão você morre, não é? Até 
hoje, ainda são perseguidas, porque pregam de casa em casa, existem 
pessoas, como autoridades desse país, que conhece a história de vida 
dessas religiões, comportamento e os relacionamentos que elas têm 
com as pessoas (Colaborador 6). 

As diversas opiniões a respeito da Lei 10.639 demonstraram de um lado o 

desconhecimento do texto da lei em profundidade e, por outro lado, a sua defesa como 

afirmação da religiosidade de matriz africana e dessa religiosidade como única 

possibilidade histórica de identificação do negro. Esta compreensão equivocada de 

ambas as partes é influenciada, segundo os participantes, pela formação oferecida pela 

rede municipal, como se vê logo a seguir. 

Aí, nós voltamos àquela questão inicial, para mim, a questão não está, 
simplesmente, na Lei, mas na forma como ela está sendo aplicada. E a 
Lei, para mim, em alguns pontos, ela é clara, ela quebra o princípio 
que é básico, que é o da liberdade no país. Quando eu ouvi, por 
exemplo, pela primeira vez, numa reunião pedagógica, para tratar a 
Lei, a pessoa foi assim extremamente ofensiva. Se tinha a intenção de 
que alguns aderissem e/ou simpatizassem, foi infeliz na colocação, 
porque abriu a boca e disse: olhe, não fazer é crime! Porque em tal 
Estado teve um professor que foi para a cadeia! Foi aí que eu me senti 
ainda mais ofendida com a Lei, porque a pessoa disse assim. Eu disse: 
ô eu estou aonde, gente?! No Paquistão e não me lembrei? No Sudão? 
Na Ilha Mauritânia, aonde você não pode professar outra fé que não a 
estabelecida, que você vai preso! Onde está o país da liberdade 
religiosa? (Colaborador 2). 

Eu acho que o calendário letivo de datas comemorativas, como a 
Páscoa, Natal e têm outros que estão dentro do contexto religioso que 
no momento em que nós trabalhamos, o aluno pergunta: por que não 
vai ter aula amanhã? E a gente tem que trabalhar, não é? Essas datas 
que a gente trabalha em sala de aula, muitas vezes, tendenciam para 
uma religião, entendeu? Por exemplo, a Páscoa, a religião católica e 
que crê em Jesus Cristo e aí a questão da neutralidade que ela coloca. 
Quando eu vou trabalhar a páscoa em minha sala de aula, eu vou 
colocar que é a morte e ressurreição de Cristo. A prefeitura não 
oferece nenhuma formação, porém existe o calendário nosso, com 
datas comemorativas que são tendenciosas, a questão da religião, 
entendeu? Aí, como se trabalhar isso, aqui na escola, aqui no Abrigo? 
Aqui no Abrigo, essas datas elas são livres, a gente não tem a acultura 
de na Páscoa a gente tem que fazer alguma comemoração da Páscoa, 
entendeu? Não, cada professor fica livre (Colaborador 1). 

Hoje eu me ponho assim, numa outra visão, numa forma diferente de 
ver, hoje, eu vejo com mais amplitude, porque essa formação que eu 
tive lá atrás, de especialização em desigualdades raciais e educação, 
faz eu saber porque ela pensa dessa forma e porque ela vê dessa 
forma, como faz eu entender e compreender porque ela faz e vê dessa 
forma, e essa formação que eu fiz, faz eu compreender a necessidade 
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de ter uma identidade, essa formação, lá atrás, faz eu compreender a 
necessidade também daquela pessoa de não crer em nada! 
(Colaborador 5). 

Eu falo da questão da Lei, porque a Lei assegura. Quando se trata de 
valores, eu me pergunto: quais são esses valores, que valores são 
esses? Valores importantes para ela, mas, o que é importante para 
mim a respeito de valores, talvez, não seja para você, a Lei não se 
discute, valores não se discutem em nível de indivíduo, mas, no 
coletivo, sim. Mas a Lei, não, está lá e é claro, o direito é para todos 
de ir e vir. O direito da escola, o direito de qualquer aluno, de estar 
dentro da escola e ser respeitado, independente da sua religião. Eu 
acho que o que a prefeitura traz a Lei 10.639, traz para a escola como 
confeccionar, inclusive (Colaborador 5). 

No tocante à formação necessária e a oferecida aos profissionais para trabalhar com a 

diversidade religiosa, destaca-se os seguintes posicionamentos no grupo focal: 

Acho que todos deveriam ter formação para, porém eu acho que se 
essa formação deve ser oferecida, a que rede oferece é insuficiente, 
ponto. É insuficiente, por que é limitada.  A visão é muito, pra mim, 
muito limitada. Porque hoje eu tenho a perspectiva de outras religiões, 
porque eu tive esse contato, eu tive leituras muito antes da Lei, e as 
pessoas que não tiveram? (Colaborador 2). 

Eu acho assim... Eu nunca tive na prefeitura uma formação, vou fazer 
quatro anos na prefeitura, nunca fui numa formação para trabalhar a 
Lei. Formação, a prefeitura não dá. Não dá, eu pelo menos nunca, mas 
eu acho também, assim, a forma como isso é passado. Eu acho que 
tem que haver toda uma preocupação de como isso vai ser colocado. 
(Colaborador 3). 

Com certeza, tem que haver formação mesmo, porque são dessas 
formações continuadas que a gente aprende muita coisa. É porque, às 
vezes, a gente se prende e assim, não estou querendo com isso ser 
contraditória, eu sei que eu não estou sendo, a questão é: a formação é 
necessária, é pertinente e gosto até quando chega esse momento. 
Surge outra questão: como se faz isso, certo? Todo um ritual que eu 
não nem sei especificar, porque eu não sei dizer. Tem, assim, que 
voltar-se para a questão do Candomblé (Colaborador 6). 

Eu acho que se deve ter tempo para discussão, porque para fazer um 
documento desse, precisa ser discutido, tem que saber o que cada um 
pensa, saber o que é melhor para os nossos alunos, para que esse 
trabalho seja um trabalho que não machuque ninguém e também 
venha pensar na diversidade da escola, é esse tempo que a prefeitura 
não dá, porque se desse incentivo da gente trabalhar, seria interessante 
(Colaborador 3). 

Eu acredito que muitos querem estar lá para aprender mais, inclusive 
aqueles que professam a religião cristã, mas, devido às abordagens no 
que diz respeito a fé do outro, surge um clima de insatisfação. Entendo 
que pode e deve ser exposto comportamentos e posturas de pessoas 
que professam a religião cristã e que são consideradas questionáveis 
para que possamos refletir nas nossas ações, visando o progresso e 
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aprendizagem do aluno, posto que o conhecimento não possa ser 
negado. Por outro lado, entendo que deve haver alguma forma de 
garantir que essa temática possa ser tratada em sala de aula, porém 
num clima pacífico, de compreensão, de tolerância religiosa, na 
perspectiva de uma educação transformadora (Colaborador 6, grupo 
focal, 2011).  

Percebe-se que há certa acomodação no grupo de professores com as práticas 

educativas cotidianas individualizadas, nos diversos espaços da escola. Parece ser outra 

estratégia comum entre os professores e demais funcionários, apesar de terem uma 

compreensão do seu papel enquanto formadores e da necessidade de se discutir a 

diversidade religiosa. 

É uma coisa que eu acredito que todos deveriam, enquanto religião, 
estar desse jeito, se integrando, eu vi nesse momento, nas atitudes da 
gente aqui na sala, a ponto de, assim... Se eu fazemos uma brincadeira 
com “X” e eu sei que “Y” não vai gostar, ou que “Z” não vai gostar, 
por conta da questão religiosa delas, a gente para a brincadeira, o 
respeito, nessa diversidade aqui do grupo, foi o que me chamou 
positivamente atenção e fiquei feliz por isso. A gente fica brincando, 
poxa! Elas são melhores que a gente, mas, no fundo, no fundo, na 
escola tem respeito. Na sala de aula, o que vem para ser trabalhado, 
cada um trabalha da melhor forma possível, acreditando, não 
acreditando e dá conta (Colaborador 7, grupo focal, 2011)62.  

Eu costumo iniciar a aula com uma música, uma música que eu trago 
e uma música que eles queiram cantar que fiquem livres para cantar... 
Eu tenho uma aluna que ela é evangélica e nesse momento ela 
participa, e aí um aluno chegou e fez assim: você canta essa música 
que é do diabo, viu? Você é crente! Aí ela ficou toda sem graça 
(Colaborador 1 - grupo focal, 2011). 

Foi um dos pontos que mais me chamou atenção quando cheguei aqui 
na escola, o espaço, um universo pequeno em relação ao que a gente 
vive, com uma diversidade religiosa enorme, com uma coisa que me 
chamou atenção, a ponto de ser conversa na mesa da minha casa, 
respeito, todo mundo se respeita, o respeito a religião de um, a religião 
do outro, isso eu não vi em nenhum lugar, em nenhum momento que 
eu tive, eu me recordo, em nenhuma situação da minha vida em que 
eu estive, eu vi um grupo, uma quantidade de pessoas, com religiões 
diferentes, que você não percebe quem é cada um. Na sala de aula, o 
que vem para ser trabalhado, cada um trabalha da melhor forma 
possível, acreditando, não acreditando e dá conta (Colaborador 7). 

Quando eu vou falar em Yorubá, na sala de aula, eu estou me 
referindo a todas as religiões. Estou dizendo assim: somos todos filhos 
de Deus! E os meninos dizem axé, ao invés de amém! São situações 
que eu faço, como a professora de inglês quer o menino falando o 
inglês, mas ele quer saber o que ele está falando, não é? Não é só por 
falar, quando você traduz, ele se interessa mais: poxa gostei! A mesma 

                                                
62 Os nomes citados no texto foram substituídos pelas letras X, Y e Z para preservar as identidades das 
pessoas citadas. 
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coisa é a língua yorubá. Ela é uma linguagem vivenciada nos terreiros 
(Colaborador 5, grupo focal, 2011). 

É aquele ditado que diz: religião, política e futebol não se discutem, 
existe esse ditado. Mas dentro do universo escolar, a gente, que é 
educador, não pode deixar de discutir, tanto política, quanto a questão 
da religião e é bastante pertinente, sim, porque hoje a gente vive em 
uma sociedade que a cada tempo vem surgindo (...), a diversidade é 
um tema que tem que ser tratado, a gente, como educador, tem que ter 
um entendimento, porque a gente forma, não é? Somos formadores de 
opinião também. (Colaborador 1 - grupo focal, 2011). 

Esclarecemos que certos pontos de discussão, a exemplo das possíveis 

alternativas que a escola teria para trabalhar a diversidade religiosa, foram postos de 

lado e decidimos não colocá-los nesta exposição, uma vez que a pesquisa procurou 

saber das práticas já vivenciadas no tempo presente da instituição e as proposições 

ocorreram em perspectiva, demonstrando que não havia ainda uma organização 

consensuada dos profissionais para esta finalidade. 

4.3 OS DADOS A PARTIR DAS ESCALAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL 
 

Tornou-se necessário descobrir se os distanciamentos apresentados no grupo de 

professores, coordenadores e gestores encontravam eco na comunidade escolar como 

um todo, pois os maiores distanciamentos se direcionaram às denominações cristãs 

neste grupo. Mais que isso, tornou-se necessário avaliar em que grau estes 

distanciamentos poderiam se dar na comunidade escolar. 

Foi então que a opção foi adaptar uma das escalas de distanciamento social 

propostas por Bogardus para medir os distanciamentos entre imigrantes, substituindo os 

povos pelas denominações declaradas pelos professores, coordenadores e gestores como 

sendo as mais distantes deles. 

Com base nas denominações religiosas declaradas como mais distantes dos 

professores, coordenadores e gestores, se construiu a escala de distanciamento social, 

tendo como parâmetros as seguintes proposições, na ordem: 01. Aceitaria casar com um 

membro desta denominação; 02. Aceitaria que um filho meu casasse com um membro 

desta denominação; 03. Aceitaria morar na mesma casa que morasse um membro desta 

denominação; 04. Aceitaria trabalhar com um membro desta denominação; 05. 

Aceitaria morar na mesma rua que morassem membros desta denominação; 06. Seria 

melhor que não houvesse esta denominação no meu bairro e 07. Seria melhor que não 

houvesse esta denominação no país. Considerando o a proposição 01 como o indicativo 

de maior aproximação e a proposição 07 como o maior indicativo de distanciamento. 
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Das 105 escalas devidamente preenchidas, tomando apenas os extremos das 

proposições, obtiveram-se as seguintes respostas, em ordem decrescente: 

 
 

Tabela 18. Denominações religiosas mais próximas e mais distantes da comunidade escola 
da escola Abrigo Filhos do Povo, 2011 

 
Denominações 
religiosas 

01. Aceitaria casar com 
um membro desta 

denominação 

 
Denominações religiosas 

07. Seria melhor que 
não houvesse esta 

denominação no país 
Catolicismo 61 Candomblé 25 
Assembléia de Deus 43 Budismo 14 
Universal do R. de Deus 29 Islamismo 14 
Espiritismo 24 Espiritismo 11 
Candomblé 22 Testemunhas de Jeová 10 
Testemunhas de Jeová 21 Assembléia de Deus 08 
Budismo 08 Catolicismo 07 
Islamismo 05 Universal do R. de Deus 07 
Fonte: Escola Abrigo Filhos do Povo, 2011. 

 

A seguir o quadro contendo a tabulação geral dos instrumentos. 

 
Tabela 19. Tabulação geral das escalas de distanciamento social aplicadas 

na escola Abrigo Filhos do Povo, 2011 
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Analisando a tabela 19, percebe-se a comunidade como um todo, no maior nível 

de aproximação (01), confirma o catolicismo e os evangélicos como preferenciais, 

coincidindo com o panorama geral das opções religiosas, demonstrando uma correlação 

coerente. Ainda neste nível, percebe-se que o Budismo e o Islamismo têm as menores 

aderências, mas, para além das opções religiosas identificadas na comunidade, isso pode 

ter mais a ver com a ausência dessas denominações no entorno da escola e de 

experiências de segunda mão, o que aumenta o nível de desconhecimento dessas 

denominações, tornando-as ainda mais estranhas às estruturas simbólicas do grupo 

analisado na escola Abrigo. 

É verdade que no nível 02 de aproximação, retirando novamente os católicos e 

evangélicos, as Testemunhas de Jeová aparece com um número considerável de 

aderência. Entretanto, com base na questão, que é aceitar que o filho (a) casasse com 

pessoa de uma determinada denominação, considerando as complementações feitas por 

muitos enquanto preenchiam o instrumento, não significa maior aproximação desta 

denominação, posto que, em se tratando do filho, os colaboradores justificavam dizendo 

que não caberia a eles interferirem nas escolhas de seus filhos. 

Excluindo o Budismo e o Islamismo, as denominações com menor aderência 

para o nível 01 de aproximação, na ordem da menor para a maior aderência, foram 

escolhidas Testemunhas de Jeová, Candomblé e Espiritismo, ou seja, no quadro geral, 

mais pessoas casariam com candomblecistas e espíritas do que com testemunhas de 

Jeová. Já no nível 03, a situação é invertida, mais pessoas prefeririam morar com 

testemunhas de Jeová a morar com candomblecistas e espíritas. 

Nos níveis 01 e 03 que se pode notar, do ponto de vista mais pessoal, o quanto 

de aproximação existe entre as denominações, uma vez que morar junto também requer 

um grau de intimidade significativo, pois os filhos, pela lógica, devem morar nas suas 

próprias residências, evitando uma convivência cotidiana. Mas isso não significa dizer 

que os dois se equivalem, porque morar na mesma casa com um amigo (a), por 

exemplo, é bem diferente de morar com um companheiro (a). É mais fácil cortar 

relações quando elas não implicam em obrigações bilaterais regidas por leis e 

convenções sociais. Assim, às vezes, é mais confortável simplesmente morar com uma 

pessoa do que assumir um compromisso com ela. 

Na medida em que os níveis de aproximação vão diminuindo, percebe-se maior 

flexibilização dos colaboradores para conviver com o diferente, já que o grau de 

intimidade apresentada não implicava em mexer nas suas estruturas psicológicas 
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preestabelecidas. Contudo, esperava-se que houvesse um panorama bem diferente nos 

níveis 04 e 05, considerando que eles representam os graus mínimos de aproximações 

necessárias à convivência entre as pessoas, já que o ambiente de trabalho e a rua onde se 

mora constituem-se em espaços coletivos por natureza. 

 Os níveis 04 e 05, embora apresentem evoluções, continuam firmando uma 

situação preocupante na comunidade escolar do Abrigo, pois ainda há pessoas que, por 

conta das suas opções religiosas, resistem a aproximações mínimas com o diferente.   

Nos dois últimos níveis (06 e 07), não há nenhuma possibilidade de 

aproximação, representando um grau de distanciamento extremamente radical, sendo o 

nível 06 a sugestão de que a denominação não existisse no bairro onde mora e o nível 

07 a sugestão de que não existisse nem no país. Cerca de 30% das pessoas marcaram as 

referidas colunas. 

As respostas reafirmaram os indicativos iniciais de distanciamentos, tendo o 

Candomblé o maior índice de distanciamento nos dois níveis, prevalecendo a lógica das 

religiões tidas como cristãs, inclusive no que concerne ao Budismo, Espiritismo e 

Islamismo. O destaque fica novamente por aparecer a Testemunhas de Jeová entre os 

mais elevados índices de distanciamento dentre as denominações mais conhecidas pela 

comunidade escolar. 

No quadro geral, dá para visualizar a permanência dos distanciamentos às 

religiões não-cristãs, mas apresenta uma mudança ao evidenciar uma denominação 

cristã fazendo parte do rol das denominações rejeitadas historicamente por católicos e 

evangélicos. 

 Para aprofundarmos na análise, torna-se importante identificarmos também de 

onde partem as maiores aproximações e distanciamentos na comunidade escolar do 

Abrigo. Com esse procedimento pretendemos, partindo do conceito de distância social, 

“revelar a localização de problemas sociais declarados ou incipientes” (BOGARDUS, 

1965, p. 461) pertinentes à diversidade religiosa. 

Para tanto, tomamos como recorte para análise as três categorias mais 

representativas no panorama das opções religiosas da escola abrigo: os católicos, os 

evangélicos e os sem religião, que somados representam 85,7% das opções do total de 

respondentes das escalas. Analisaremos separadamente cada categoria na ordem aqui 

descrita. 
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Tabela 20. Tabulação das escalas de distanciamento social  aplicadas na 

escola Abrigo Filhos do Povo a partir da categoria católicos, 2011 

 
 

Os católicos apresentam, nos três níveis, 01, 02 e 03, uma aproximação 

numericamente equilibrada com todas as outras denominações, a exceção do Budismo e 

Islamismo. Isso quer dizer que há um equilíbrio nas escolhas, pois é evidente a 

centralização das opções na sua própria denominação nos três primeiros níveis, 

demonstrando a coerência previsível em qualquer dos grupos religiosos. 

Seguindo a análise, longe de confirmar o argumento acolhedor das diferenças 

propalado pela Igreja, os católicos não se mostram totalmente abertos, até mesmo para 

aproximações mínimas, como as descritas nos níveis 04 e 05. Proporcionalmente, 

apresentam mais distanciamento nesses níveis do que os evangélicos, e maior ainda, se 

comparados aos que se declaram sem religião. 
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Quando observamos os níveis 06 e 07, os católicos são mais tolerantes em 

relação aos evangélicos, quanto à existência das denominações no mesmo bairro ou 

país. Todavia, ao contrário do que sempre há difundido sobre as aproximações dos 

católicos com os candomblecistas, tomando por base o sincretismo religioso, o quadro 

mostra que os católicos se aproximam mais dos evangélicos e se distanciam mais dos 

candomblecistas, pondo por terra, pelo menos na comunidade escolar do Abrigo, o mito 

da convivência irmanada entre a Igreja Católica e o Candomblé, que pode se sustentar 

nas manifestações das festas populares, mas não no foro privado de boa parte dos fiéis. 

  Consideremos agora o quadro dos evangélicos. 

 

Tabela 21. Tabulação das escalas de distanciamento social aplicadas na escola Abrigo Filhos do Povo a partir 
da categoria evangélicos, 2011 
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Levando-se em conta os níveis 01, 02 e 03, os evangélicos são muito mais 

fechados que os católicos e os sem religião, sobretudo nos níveis 01 e 02 que implicam 

em relações familiares, no nível 03, poucos são os que admitem maior aproximação 

com o diferente sob o mesmo teto. 

Proporcionalmente, os evangélicos apresentam maior disponibilidade para estar 

em espaços coletivos de convivência com os diferentes, a partir da observação dos 

níveis 04 e 05, mas isso não situa o grupo em uma posição realmente flexível diante do 

outro, não só porque os primeiros níveis já sinalizam isso, como também os últimos 

níveis da escala. Os evangélicos são os responsáveis pelos maiores quantitativos de 

distanciamentos nos níveis 06 e 07. 

Os dados reforçam a visão radical presente na corrente evangélica em relação 

aos não-cristãos, com exceção da denominação cristã Testemunhas de Jeová, que 

também é posta por eles no mesmo rol das outras distantes, ressalvado que o maior alvo 

dos evangélico, em se tratando de distanciamento social,  é mesmo o Candomblé. 

Resta-nos analisar o quadro dos sem religião. 

 
Tabela 22. Tabulação das escalas de distanciamento social aplicadas na 
escola Abrigo Filhos do Povo a partir da categoria sem religião, 2011 
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Boa parte dos que se declaram sem religião prefere não se posicionar diante das 

questões postas na escala, compreensível se levado em conta que, teoricamente, os sem 

religião apresentam pouco interesse ou aversão por temas relacionados à religiosidade. 

Entretanto, os que se posicionaram apresentam poucas mudanças em relação aos 

católicos e evangélicos. 

Nos três primeiros níveis de aproximação, os sem religião se diferem apenas 

pelo fato de que as suas escolhas se mostram mais generalistas, ou seja, ao invés de 

apresentar uma aproximação maior dos evangélicos e católicos, como nas outras 

categorias, os sem religião se mostram mais próximos de religiões cristãs, independente 

da denominação. Contudo, quando se trata das religiões não-cristãs declaram 

preferências idênticas aos católicos e evangélicos. 

Em relação aos níveis 04 e 05, os sem religião, proporcionalmente, também 

demonstram dificuldade para conviver em espaços coletivos com os não-cristãos de um 

modo geral. 

Quando observado os níveis 06 e 07, pode-se constatar que os sem religião que 

resolveram responder as questões da escala, têm preferência explícita pelo catolicismo, 

pois é a única denominação que não recebe indicativo de distanciamento total. Ressalta-

se que a denominação não cristã que recebeu maior indicação de distanciamento total 

foi o Candomblé, ratificando, por analogia, a dicotomia existente entre católicos e 

candomblecistas.  

4.4  OS DADOS A PARTIR DAS LEGISLAÇÕES NACIONAL, ESTADUAL E 
DA SECRETARIA. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SALVADOR-BA 

 
É coerente aceitar que a educação seja o caminho mais adequado para pôr em 

foco e in loco os trabalhos que pretendem ampliar a compreensão das relações que, por 

suas características objetivas e subjetivas, são multiculturais. Delors (1998) assinala que 

à escola cabe a difícil tarefa que consiste em fazer da diversidade um fator positivo de 

compreensão mútua entre indivíduos e grupos humanos. A sua maior ambição passa a 

ser dar a todos os meios necessários a uma cidadania consciente e ativa, que só pode 

realizar-se, plenamente, num contexto de sociedades democráticas. 

Isso faz com que a escola reflita com muita seriedade o que ela entende por 

educação, para identificar com nitidez o que ela está realizando concretamente para a 

formação do sujeito, a fim de não cair, mesmo que inconscientemente, na reprodução 

etnocentrista ou de autoritarismo social. 
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Como a educação formal, modalidade que nos debruçamos nesta pesquisa, 

materializa as suas intenções por resoluções, diretrizes e orientações, analisaremos os 

documentos da escola Abrigo que orientam as práticas educativas, produzidos pelo seu 

grupo gestor e docente, para perceber qual a intencionalidade educativa presente neles 

que privilegiam ou não o trabalho com a diversidade religiosa. 

Naturalmente, toda unidade escolar está sujeita a um determinado sistema de 

ensino e este por sua vez tem suas intenções materializadas em seus documentos. 

Considerando este princípio e o fato de a escola em questão ser municipal, torna-se 

prudente analisar, por extensão, as orientações municipais que norteiam as construções 

legais dentro das unidades escolares municipais como um todo. Ocorre também que, em 

se tratando de sistemas, não podemos desprezar que eles obedecem a uma lógica 

hierárquica verticalizada no Brasil, mesmo admitindo a federalização como preceito que 

permite certo nível de independência das instâncias governamentais para definirem as 

suas políticas. 

Portanto, partimos de algumas construções macro, das esferas de governo 

federal, estadual e municipal, no sentido de identificar o tratamento ou não da 

diversidade religiosa. Enfatizo que a preocupação desta análise não está na percepção de 

como se ajustam os documentos legais direcionados à reparação dos processos 

discriminatórios sofridos por minorias religiosas, nem na forma como se pensa o ER 

que contemple a diversidade, a preocupação é, justamente, em que medida o discurso da 

diversidade religiosa se apresenta ou não em profundidade. 

Na esfera federal da educação, no que concerne à diversidade religiosa, não há 

documentos legais ou orientações que trabalhem nesta perspectiva, o discurso em 

documentos orientadores das práticas educativas, a exemplos do projeto de lei que 

define o Plano Nacional de Educação – PNE para 2011-2020 e dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN´s firmam a pluralidade cultural como tema transversal e 

abre espaço para a discussão sobre a diversidade religiosa, contudo, exige grande 

experiência daqueles que participam da discussão, pois pluralidade não é diversidade, 

ainda que a diversidade possa estar contida nela. 

Isso pode ser compreendido melhor quando consideramos categorias como 

evangélicos, afro-brasileiros e outras, que comportam em si várias denominações 

religiosas, sendo tais categorias plurais na sua abrangência, mas não diversas se 

considerarmos que aqueles que se enquadram nelas não apresentam entre si diferenças 

epistemológicas marcantes. 
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Seguindo essa linha, o PNE traz como uma de suas diretrizes a “difusão dos 

princípios da equidade, do respeito à diversidade e a gestão democrática da educação” 

(PNE, art. 2°, item X). Há também os Referenciais Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil – RCNEI, que aborda a questão da diversidade de forma genérica, a 

exemplos da LDB e da Constituição Federal. 

Para que seja incorporada pelas crianças, a atitude de aceitação do 
outro em suas diferenças e particularidades precisa estar presente nos 
atos e atitudes dos adultos com que convivem na instituição. 
Começando pelas diferenças de temperamento, de habilidades e de 
conhecimentos, até as diferenças de gênero, de etnia e de credo 
religioso, o respeito a essa diversidade deve permear as relações 
cotidianas (RCNEI, 1998, v. 2, p. 41). 

Apesar de ser genérica, esta orientação aponta o quão é importante rever 

conceitos fundamentais que, aparentemente, se perderam ao longo dos anos, por conta 

de uma miopização gerada pela ideologia (FREIRE, 1998), que despreza o sujeito 

como parte principal do processo educacional, sem levar em conta a “educação como o 

processo de reconstrução e reorganização da experiência, pelo qual lhe percebemos o 

sentido, e com isso nos habilitamos a melhor dirigir o curso de nossas experiências 

futuras” (DEWEY, 1978, p. 17). A escola, ao tratar da diversidade presente no seu 

espaço, precisa ter bem definido quais são as experiências que ela pretende proporcionar 

a sua clientela, para o hoje e para o amanhã. 

Adentrando no mais recente Plano Estadual de Educação da Bahia, aprovado em 

2006, instituído pela lei 10.330/06, notamos que ele observa à luz da esfera federal, 

apenas indicadores para o trabalho com a diversidade na educação infantil e nos níveis 

fundamental e médio de ensino. 

A Educação Infantil orienta-se pelos princípios da educação em geral: 
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à tolerância (BAHIA, 2006, 
p.5). 

Nos cinco primeiros anos de vigência deste Plano, o Ensino 
Fundamental deverá atingir a sua universalização, considerando, 
enquanto direito da população, o acesso, a permanência e a conclusão 
da educação escolar. Tem-se como premissa de atendimento, a 
democratização e a qualidade do ensino, através de uma proposta de 
educação inclusiva, que acolha satisfatoriamente a todos, dentro de 
suas necessidades, principalmente aqueles que se encontram alijados 
do sistema, a exemplo dos portadores de necessidades especiais, da 
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população de baixa renda, da população indígena, cigana e dos afro-
descendentes (ibid., p. 9). 

Preparando jovens e adultos para os desafios da modernidade, o 
Ensino Médio deverá permitir aquisição de competências básicas 
relacionadas ao pleno exercício da cidadania e à inserção produtiva: 
auto-aprendizagem; percepção da dinâmica social e capacidade para 
nela intervir; compreensão dos processos produtivos; capacidade de 
observar, interpretar e tomar decisões; domínio de aptidões básicas de 
linguagens, comunicação, e abstração; habilidades para incorporar 
valores éticos de solidariedade, cooperação e respeito às 
individualidades (ibid., p. 15). 

Nessas diretrizes do plano estadual, não há a apresentação de um norte com 

especificidade, utiliza termos sugestivos, como “apreço à tolerância” e “respeito à 

individualidade”. Quando se refere à inclusão, mostra-se preocupado em atender com 

prioridade os grupos dos “portadores de necessidades especiais, da população de baixa 

renda, da população indígena, cigana e dos afro-descendentes” (BAHIA, 2006, p. 9), ou 

seja, das minorias. 

O Plano Municipal de Educação mais recente, da Secretaria Municipal de 

Cultura, Esporte e Lazer – SECULT, instituído em 2010 pela lei n° 7.791/10, 

acompanha o estadual, inclusive na sua organização didática, obedecendo à regra de ser 

generalista e indireto, quando aborda a diversidade religiosa. 

Contudo, vale assinalar algumas de suas diretrizes em dois níveis de educação, 

os quais são, preferencialmente, de atuação da esfera municipal, segundo a LDBEN 

9394/96, que são a educação infantil e o ensino fundamental, pois tais diretrizes 

apontam questões bastante interessantes, mas que estão postas de forma sutil em seu 

texto, só perceptível com uma visão mais abrangente no contexto do plano municipal, 

como seguem: “[...] Convivência com a diversidade e o respeito às diferenças como 

instrumento de equidade e de promoção social, colaborando para a construção de uma sociedade 

mais inclusiva.” (BRASIL, 1996, p. 44). 

Para ajudar na compreensão é importante que se observe também alguns dos 

objetivos para o nível fundamental. 

Assegurar que 100% das escolas do Município de Salvador se 
integrem até 2010 no Projeto Político Pedagógico, a Lei nº. 10.639/03 
e a Educação Ambiental pautada na Lei Federal nº. 9.795/99 de 
maneira integrada, contínua e permanente (BRASIL,1996, p.46). 

Incluir nos currículos e programas de formação de professores temas 
específicos, como, a História da África, do Afro-descendente e 
Indígena; as necessidades educativas especiais; a educação ambiental; 
num prazo de dois anos (ibid.,p.46). 
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Analisando mais detalhadamente a diretriz para a educação infantil, percebe-se 

que há uma indicação em torno da cultura e da história africana e afro-brasileira que 

aponta para a sua correlação ao aspecto da religiosidade e uma preocupação com a 

possibilidade de justaposição, entretanto, esta preocupação não aparece no ensino 

fundamental, cuja palavra de ordem é equidade, ou seja, a diversidade não é mais vista a 

partir da ótica da igualdade no fazer pedagógico para o ensino fundamental. 

O ensino da cultura e da história afro-brasileira e da população 
indígena deve fazer parte dos currículos da educação infantil em todas 
as instituições de maneira efetiva, valorizando as contribuições para a 
formação da identidade das crianças, assim como garantindo a 
igualdade, sem distinção de etnia, credo ou religião (BRASIL, op. cit. 
,p.39). 

A correlação que se faz, nos objetivos e metas no ensino fundamental entre a lei 

10.639/03 e a lei 9.795/99 que regulamenta a educação ambiental, ganha sentido quando 

captamos dois elementos da segunda: a importância dada à educação não-formal e o seu 

artigo 13°, parágrafo único item V, que incentiva “a sensibilização ambiental das 

populações tradicionais ligadas às unidades de conservação”. Se o aspecto religioso 

for admitido na lei 10.639/03, como assinalado no plano nas diretrizes da educação 

infantil, teremos as comunidades de terreiro como uma das populações consideradas 

tradicionais. Retirados esses dois elementos, não há nenhuma outra sustentação que 

possa conformar uma aproximação direta entre as duas legislações. 

As Diretrizes Curriculares da SECULT, instituída em 2008, anunciavam a 

intencionalidade da gestão municipal quanto ao trabalho esperado nas unidades 

escolares, levando-se em conta a visão defendida no documento. 

Educação pública municipal de qualidade e integrada às comunidades 
locais, garantindo o acesso, a permanência e o sucesso dos alunos, 
promovendo a reparação das desigualdades raciais e de gênero, 
valorizando a cultura popular e a diversidade, contribuindo para uma 
sólida formação ética e cidadã (SALVADOR, 2005 p. 3). 

Percebe-se que a escola aí é pensada como instrumento a serviço da reparação 

das desigualdades raciais e de gênero, ou seja, um equipamento voltado para grupos 

específicos. A diversidade se confunde com minoria no discurso das diretrizes e, ao 

mesmo tempo, se expõe ao risco da contradição quando prevê, assertivamente, a 

integração do equipamento à comunidade local, porque ingenuamente admite que todas 

as comunidades estejam dentro de um arcabouço em que o seu contingente seja 

composto unicamente pelas minorias as quais pretende promover. 
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4.5 OS DADOS A PARTIR DOS DOCUMENTOS DA ESCOLA ABRIGO 
 

Foram analisados os documentos da escola Abrigo para trazer à tona as suas 

características que possibilitasse visualizar ou não na sua construção a perspectiva da 

diversidade religiosa, com base em dois documentos: o regimento interno e a proposta 

pedagógica da escola. 

No Regimento interno, a missão da escola traz um entendimento favorável ao trabalho 

educativo responsável, quando afirma que: 

Nossa escola tem como missão desenvolver um ensino de qualidade 
voltado para o crescimento cognitivo, afetivo, sociocultural e ético, 
contribuindo para a formação de cidadãos críticos, criativos e 
responsáveis (SALVADOR, 2010b, p. 02). 

Contudo, ao propor em seu atendimento socioeducativo e de aprendizagem 

mediar os conhecimentos sistemáticos e os saberes elaborados no espaço social dos seus 

alunos, põe as experiências de vida como se fosse um campo estranho aos 

conhecimentos sistemáticos, quando na verdade há tanto de conhecimento sistemático 

nas experiências de vida, quanto há de experiências de vida nos conhecimentos 

sistemáticos, a questão está em incluí-los como conteúdos do currículo e nas práticas 

educativas da escola. Neste sentido, há uma ambiguidade a ser analisada pela escola 

Abrigo no seu regimento interno, sobretudo por conta do que preconiza a gestão 

democrática no ensino. 

Como o regimento seguiu com certa fidelidade às orientações contidas na 

resolução do Conselho Municipal de Educação – CME nº 006/99, apresenta, por 

conseguinte, uma organização pedagógica e administrativa que simplesmente não 

contempla a presença dos professores como um todo nos processos decisórios, 

concentrando na direção e no núcleo técnico pedagógico os caminhos a serem 

percorridos pela instituição, replicando na íntegra os artigos do capitulo V da resolução. 

O Núcleo de Direção da escola é o centro executivo das tomadas 
de decisão, planejamento, organização, coordenação, avaliação e 
integração de todas as atividades desenvolvidas no âmbito da Unidade 
escolar. O Núcleo Técnico Pedagógico é constituído pelo supervisor, 
orientador e coordenador pedagógico, tendo a função de dar suporte à 
efetividade do processo ensino-aprendizagem. O Núcleo de Apoio 
Administrativo é constituído de Secretaria e serviços Auxiliares, tendo 
como função dar apoio ao processo educacional e ao conjunto de 
ações complementares de natureza administrativa (SALVADOR, 
1999, grifo nosso). 
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Não há em nenhum dos três núcleos a presença explícita do professor nos 

processos da escola, apenas implicitamente como o profissional que receberá as ordens 

da direção, o suporte dos supervisores, orientadores e coordenadores e o apoio daqueles 

que executam serviços auxiliares no espaço da escola, pondo o professor como mero 

tarefeiro no espaço da escola, sem autonomia para interferir nas práticas educativas da 

escola.  

Na proposta pedagógica da escola há indicação na educação infantil, com o 

aporte dos RCNEI´s, que comporta a discussão sobre a diversidade, não 

necessariamente o respeito, quando em uma de seus objetivos prevê “conhecer algumas 

manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação 

frente a elas e valorizando a diversidade” (ESCOLA, 2010a, p. 8). 

Esta compreensão segue os níveis de educação posteriores da proposta e 

encontram materialidade nas proposições disciplinares, com prevalência nos conteúdos 

das áreas de História e Geografia. 

Perceber, apreciar e valorizar a diversidade natural e sociocultural, 
adotando posturas de respeito aos diferentes aspectos e formas do 
patrimônio natural, ético e cultural (ibid., p.20); 

Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a sociodiversidade, 
reconhecendo-a como direito dos povos e indivíduos e um elemento 
de fortalecimento da democracia (ibid., p. 21); 

Identificar diferenças e semelhanças entre pessoas e grupos; Respeitar 
e valorizar o patrimônio ambiental e cultural da sociedade (ibid., p. 
24). 

De um modo geral, embora se possa constatar uma preocupação com a 

diversidade no sentido genérico, é no sentido restrito, como equivalente a minoria, que 

ela prevalece em todos os documentos analisados, sendo totalmente ausente a 

proposição de se dar atenção à diversidade religiosa, mesmo que nos discursos dentro 

da escola isso apareça como um ponto relevante a ser compreendido pela educação. Esta 

percepção fica evidente na proposta pedagógica em seus pressupostos antropológicos. 

A busca de valorização da história e da identidade da comunidade 
local favorece parcerias com grupos sociais representativos, nos 
aspectos éticos e culturais, o que resulta em tentativas bem sucedidas 
de preservação dos conhecimentos produzidos nos diversos contextos 
e na vivência dos mesmos. Inclusive, a história da Escola Municipal 
Abrigo Filhos do Povo, confunde-se com a intenção de valorização 
desses elementos, sobretudo por ter sido fundada num bairro 
eminentemente NEGRO – o Bairro da Liberdade (Vide doc. 
Associação Estatuto de Fundação, 1918). Não há dúvidas que os 
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grupos se reconhecem naquilo que conseguem produzir coletivamente 
como patrimônio cultural. A cultura, segundo os PSNs “é o conjunto 
de códigos simbólicos reconhecíveis pelo po, neles o indivíduo é 
formado desde o momento da sua concepção; nesses mesmos códigos 
durante sua infância aprende os valores por eles mais tarde 
introduzido nas obrigações da vida adulta da maneira como cada 
grupo social os concebe” (PCN Pluralidade Cultural, 1997, p. 43). Por 
isso, a EAFP entende também que além de inerentes ao indivíduo, os 
códigos simbólicos são aprendidos e validados socialmente numa 
dinâmica viva. Do ponto de vista constitucional, só a partir de 1988 
incorporou-se de forma mais contundente na Carta Magna brasileira a 
valorização do respeito aos direitos fundamentais e individuais de 
sujeitos em formação, via orientação dos sistemas de ensino, que 
possam atender a diversas demandas sociais, acolhendo as minorias 
pela voz do multiculturalismo (ESCOLA, 2010b, p. 5). 

Em seu diagnóstico inicial da sua clientela, a partir da aplicação de um 

questionário sócio-cultural (colocado nos anexos), a escola Abrigo ratifica a nossa 

análise, pois neste documento, a despeito do seu título, não contempla questões de 

cunho cultural, ou que se perceba a preocupação com a diversidade no sentido amplo, 

mas tão somente com aspectos sociais da vida familiar e da saúde do aluno, sem 

nenhuma informação que possa subsidiar a organização de práticas educativas 

facilitadoras das relações entre ele, seus colegas e demais agentes da escola. Há, ainda, 

poucos conteúdos que correlacionam os conhecimentos sistemáticos às experiências de 

vida dos alunos. 
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5  CONCLUSÕES PARCIAIS E PROVISÓRIAS 
 

Antes de adentrar nas considerações constantes nestas conclusões, deve-se 

admitir o seu caráter não definitivo, inclusive, pelo percurso ao qual a pesquisa ora 

realizada ainda precise percorrer para maiores aprofundamentos das tantas questões 

observadas e pela incompletude existente em toda análise humana. 

É importante também ratificar que o próprio tema “diversidade religiosa”, enseja 

o trânsito por outros tantos temas inevitáveis, o que pode dar a aparência de uma colcha 

de retalhos, se os capítulos forem analisados isoladamente. Contudo, na verdade, é a 

construção de um quebra-cabeça onde todas as peças são complementares e importantes 

para uma compreensão mais equilibrada e global das questões. A discussão sobre a 

diversidade religiosa acaba sendo uma espinha dorsal, uma rua principal, que não pode 

ser concebida de modo isolado, pois o próprio tema já carrega em si a natureza da 

correlação. 

Por outro lado, esta mesma natureza abrangente apresenta nuances delicadas que 

podem oferecer o grande risco de se perder o foco, já que ao situar-se em diversos 

campos, também não consegue – nem poderia pretender – repousar em nenhum deles, 

podendo construir a falsa impressão de uma discussão sem finalidade precisa. 

Contribuindo com isso, nota-se que a maioria dos trabalhos acadêmicos que são focados 

em um recorte mais específico, tem quase sempre um conteúdo passível de agradar, 

partindo de uma expressão popular: ou a gregos ou a troianos63. Entretanto, discutir 

seriamente sobre a diversidade no seu sentido lato corre outro grande risco: o de não 

agradar nem a gregos, nem a troianos, ou muito menos aos dois. 

Diante dos dados obtidos, é possível identificar alguns pontos de 

estrangulamento nas práticas educativas da escola Abrigo, que podem ser percebidos 

também em outras escolas públicas, para construírem seus instrumentos e promoverem 

práticas educativas conscientes considerando a sua diversidade religiosa. 

Encontrar uma conciliação entre educação e religião no Brasil, dada as 

implicações históricas e simbólicas presentes nesta discussão é uma tarefa por demais 

complexa, mas de extrema urgência para a continuidade da vida humana em termos 

                                                
63 A partir do que escreveu o poeta Homero (850 a.C), foram dois povos do Mediterrâneo, com culturas 
diferentes, que guerrearam por volta do ano 1194-1184 a.C, fim da Idade do Bronze. O conto dessa guerra 
inspirou a afirmação de que não se poderia tomar partido de dois lados opostos ao mesmo tempo, 
analogamente, dá no mesmo que dizer que não se pode agradar a todos, ou, à moda brasileira, que não se 
deve acender uma vela para Deus e outra para o Diabo. 
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aceitáveis de convivência pacífica entre os homens.  Que caminhos deverão ser 

percorridos para que isso aconteça é o desafio posto a este país multicultural e entendido 

como democrático. 

Neste empreendimento a escola não deve estar de fora, devido a sua grande 

responsabilidade na formação de cidadãos e cidadãs preparados para compreenderem 

que “diversos somos, diversos devemos continuar, fazendo da nossa diversidade o 

caminho da formação das combinações que preservam a vida e garantem a paz” (EL-

GUINDY, 1998, p. 118). 

Tomando a realidade da escola Abrigo, a média de idade dos professores na 

escola Abrigo é de 39,5 anos e a de atuação profissional na área de educação dos 

mesmos é de 14 anos, portanto, um corpo docente maduro cronologicamente e 

experiente. Soma-se a isso o fato de não haver nenhum docente com nível médio, pois 

40,9% têm formação de nível superior e 59,1% têm pós-graduação. Então, são docentes 

maduros, experientes e com boa formação acadêmica. Os demais profissionais 

colaboradores da pesquisa (funcionários de apoio e secretaria) apresentam a média de 

idade e de tempo em ambiente escolar aproximadas, diferenciando o nível de 

escolaridade, já que estão entre o fundamental e o médio. 

Considerando a média de tempo de atuação dos professores na escola é de 06 

anos e dos demais funcionários é de 04 anos, é fácil inferir que boa parte dos seus 

profissionais faz parte ativa dessa história presente do Abrigo, onde, segundo as 

respostas aos questionários, 100% dos docentes, coordenadores e direção já perceberam 

ou percebem algum tipo de discriminação por conta da diversidade religiosa entre 

professores, alunos e/ou demais funcionários da escola. É curioso também que isso não 

tivesse surgido como uma demanda entre os profissionais ao longo dos anos, mostrando 

que se há algum questionamento auto-avaliativo das práticas educativas no espaço da 

escola, este não se reflete no seu cotidiano, em se tratando da diversidade religiosa. 

Neste sentido, outro ponto controverso a ser posto em relevo na perspectiva da 

auto-formação é o fato de que, apesar de 100% perceberem a importância da opção 

religiosa do aluno na aprendizagem e nas relações interpessoais do aluno e 96,3% 

julgarem importante saber dessa opção religiosa, a escola nunca tivesse promovido um 

estudo para tanto. 

Podemos afirmar, a partir dessas reflexões, que a pesquisa permitiu constatar que 

a maturidade cronológica, experiência profissional e bom nível de formação acadêmica 
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não se apresentam como fatores determinantes de qualidade na atuação profissional 

quando a questão da diversidade religiosa está em jogo. 

Tendo em vista ainda as características peculiares do bairro da Liberdade, poder-

se-ia sugerir que no espaço da escola Abrigo a questão da diversidade religiosa estivesse 

bem resolvida, entretanto as informações coletadas mostram que se faz necessário um 

aprofundamento por parte de seus profissionais na compreensão de como se dão os 

processos educativos na perspectiva da diversidade religiosa, que até então não se havia 

debruçado com o devido rigor, mesmo que para eles seja uma questão 

reconhecidamente importante. 

Deve-se observar também que o princípio da equidade mal interpretado ou mal 

exercitado em contextos locais pode ser tomado como uma orientação ao privilégio 

injustificado, sobretudo quando o contingente presente num determinado espaço tem os 

seus membros pertencentes a uma mesma realidade de exclusão social maior, marcada, 

por exemplo, pela divisão explícita de classes sociais, como é o caso das escolas 

públicas. 

Portanto, embora haja de fato a necessidade de ações que favoreçam mais a 

quem mais precisa no contexto macro social, as práticas educativas no ambiente escolar 

devem observar o princípio de igualdade de condições e de tratamento para com todos 

os seus alunos. Não é o caso de se fragmentar, ou mesmo usar máscaras na perspectiva 

de Fanon (2008), como mecanismo de defesa e autonegação, deixando de ser autêntico, 

mas perceber sem ressentimentos os limites e possibilidades que cada papel assumido 

lhe apresenta. 

Segundo os dados da pesquisa, 100% dos professores pesquisados compreendem 

que a opção religiosa do aluno interfere no seu processo de aprendizagem e nas suas 

relações interpessoais, 100% declaram que leva a diversidade religiosa em conta na sua 

prática cotidiana, 96,3% acredita que a opção religiosa dos alunos deveria ser analisada 

pela escola, segundo complemento dos próprios professores, “para atender melhor a 

eles, evitando desconfortos durante o processo educativo, a escola deve saber para não 

cometer desrespeitos”, entretanto 100% já perceberam ou percebem algum tipo de 

discriminação na escola por conta da diversidade religiosa. Vemos aí uma contradição a 

partir dos dados apresentados entre a compreensão, práticas declaradas e as práticas 

percebidas no cotidiano da escola. 

Há a evidência do silenciamento local na escola Abrigo, compreendido como 

“aquilo que é proibido dizer em uma certa conjuntura (é o que faz com que o sujeito 
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não diga o que poderia dizer: uma ditadura não se diz a palavra ditadura não porque 

não se saiba mas porque não se pode dizê-lo)” (ORLANDI, 2009, p. 83). Considerando 

que dentre os sete funcionários de apoio que colaboraram com a pesquisa, seis 

afirmaram que não perceberam, nem percebem discriminação por conta da diversidade 

religiosa. 

Esse dado poderia servir de contraponto à opinião dos outros profissionais, 

contudo, se podemos ter presentes no mesmo contexto de uma fala, segundo Orlandi 

(2009) o dito e o não dito que, por sua vez, evidenciam formas de silêncios, devemos 

considerar, então, que os profissionais de apoio não tiveram acesso às respostas dos 

docentes, coordenadores e direção, assim como devemos considerar a relação 

hierárquica comum no espaço. Isso torna possível interpretar tais respostas como uma 

atitude de prudência por parte daqueles que se encontram no lugar da subalternidade e, 

portanto, sujeitos a algum desconforto. 

Vimos que a educação escolar oferecida no Abrigo, em seus primeiros anos de 

fundação, era bem marcada pelo proselitismo, não havendo espaço para confrontação 

democrática das visões de ser e estar no mundo, pois a única forma aceita como válida 

era a formação cristã católica. 

Nos tempos atuais da escola Abrigo, por conta de todo processo de abertura 

democrática no país que se firmou a partir de Constituição de 1988, reconhecendo 

direitos fundamentais, a exemplo da liberdade de culto, nota-se que a relação entre a 

formação oferecida na rede municipal e os posicionamentos dos professores da escola 

conforma com os estudos de Arroyo (2011), que põe o currículo como espaço de 

disputa pelo poder, pois desde os tempos da fundação do Abrigo, a reflexão perpassa 

pela validade dos conteúdos compreendidos como necessários à formação dos alunos. 

Esta disputa ainda se apresenta de forma desequilibrada, pois as experiências dos 

coletivos presentes no contexto escolar não são levados em conta e, como assinala 

Arroyo: 

Enquanto as experiências sociais, humanas, de vida e trabalho não 
forem reconhecidas como conformantes do conhecimento, das 
ciências e dos saberes e dos processos de ensino-aprendizagem não 
serão reconhecidas e valorizadas as experiências sociais, humanas, de 
luta, de trabalho e de vida dos profissionais do conhecimento e dos 
seus aprendizes (ARROYO, 2011, p. 117). 

Cabe ressaltar que, apesar de não termos encontrado em nenhuma das três 

esferas governamentais, algum indicador específico que privilegiasse o trato com a 
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diversidade religiosa, não significa dizer que este ponto não tenha sido contemplado. A 

questão é que os documentos macros devem mesmo cumprir o papel de apontar 

perspectivas mais amplas, cabendo aos técnicos do ensino fazer os devidos recortes e 

organizar os sistemas de modo que ele possa cumprir, na execução dos serviços 

específicos, as diretrizes mais gerais. Inclusive, porque a LDB dá liberdade para os 

sistemas educacionais construírem suas propostas respeitando as peculiaridades 

regionais, não podendo os documentos macros, mesmo que houvesse um desejo para 

tanto, contemplar o fazer específico em cada unidade escolar. 

No âmbito da unidade escolar, por outro lado, há a possibilidade e o respaldo 

legal para organizar as suas práticas de acordo com as suas características que a 

identifica como diferente das demais unidades e, se as diferenças podem determinar um 

escopo menos ou mais qualificado da educação local, ao se pensar na diversidade, as 

competências precisam ultrapassar a técnica para não se cair no cientificismo, no fazer 

por fazer ou apenas para “cumprir” uma determinação superior. Esta atitude de 

autonomia comunga com o que prevê uma das diretrizes do Plano Municipal de 

Educação – PME 2010-2020 para a formação docente, que é a “pesquisa como princípio 

formativo” (ibid., p. 83). 

Essa perspectiva sutil que há no PME 2010-2020 e nas Diretrizes Curriculares, 

vai impactar, não diretamente nas construções dos documentos das unidades escolares 

em um primeiro momento, mas na formação oferecida pela rede municipal aos seus 

profissionais docentes. Este prognóstico foi anunciado pelos professores-sujeitos desta 

pesquisa, quando se referem à formação que recebem para trabalhar com a lei 10.639. 

Nesta construção é importante privilegiar a reflexão acerca da função do 

professor em especial, por ser ele o principal agente institucional no fomento das 

práticas pedagógicas, embora as orientações do CME para a elaboração do regimento 

interno não o tenha contemplado e a escola Abrigo, por sua vez, não tivesse ousado 

criticar e modificar este ponto no seu próprio regimento interno. 

Evidentemente, não há uma diretriz construída em conjunto dentro da escola 

para situações em que certas tensões se apresentem inesperadamente, ou mesmo das 

práticas educativas nesta direção, falta formação própria para todos os profissionais que 

atuam em seu espaço. 

Constatou-se que a maioria do corpo docente, embora com um tempo 

significativo de atuação na unidade escolar, não conhece bem os instrumentos da 

instituição que norteiam as práticas educativas no seu espaço de trabalho, levando a 
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inferir que esses instrumentos não são utilizados como referência para as práticas 

educativas na escola por todos os profissionais, ou pelo menos são muito pouco 

consultados, o que revela a existência de práticas individuais, desconectadas com algum 

parâmetro oficialmente pré-estabelecido pelo grupo. 

Os próprios documentos da escola apresentam a necessidade de atualizações na 

sua concepção de diversidade, na incorporação de conteúdos que expressem a sua 

“cultura escolar” (VALDEMARIN; SOUZA, 2000), os traços que identificariam a 

escola Abrigo como participante da rede municipal de ensino, mas ao mesmo tempo 

com uma identidade própria, expressa por todos que participam das suas práticas 

educativas, reconhecendo que esta identidade não deve se constituir nem no parâmetro 

da maioria, nem no da minoria, mas no diálogo coletivo. 

Esta situação, quando tratamos da diversidade religiosa, torna-se um nó na 

formatação de propostas pedagógicas que visem este tipo de ensino, pois está em um 

campo bastante diversificado de concepções sobre um mesmo tema, haja vista as 

diferentes legislações estaduais específicas para o Ensino Religioso (JUNQUEIRA, 

2010), como se o fato religioso, ou mesmo as denominações religiosas tivessem uma 

condução específica para cada região do país, numa adaptação camaleônica, o que 

sabemos ser improvável, pois as bases doutrinárias de uma determinada denominação 

não se adaptam aos indivíduos, ao contrário, exigem que os indivíduos se adaptem a 

elas, independente da cultura local. 

Em relação à diversidade religiosa, a escola não apresentou uma preocupação 

anterior em conhecer sobre as opções religiosas dos seus alunos, mesmo considerando 

isso importante nos processos de aprendizagem e das relações interpessoais, segundo 

respostas nos questionários da pesquisa e a análise do questionário sociocultural 

aplicado aos alunos no início do ano letivo. 

De todo modo, o que deveria estar presente na escola pública, seria um 

movimento para a eliminação dos preconceitos históricos, não o surgimento de outros 

alvos para estigmatizações. Esta evidência só aumenta a necessidade de se repensar os 

processos formativos de todos os profissionais da educação para o respeito à 

diversidade religiosa no ambiente escolar, bem como do seu verdadeiro papel enquanto 

trabalhadores na atividade tão especial de educar, já que as tentativas até aqui não têm 

se apresentado como suficientes, pois são implicadas de outras visões particularistas. 

A dificuldade apresentada de explicitar em seus documentos com nitidez o que 

deva ser a sua função, a do professor e demais funcionários, em relação às suas práticas 
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cotidianas, a deixa em uma situação bastante delicada, porque essa dificuldade, que não 

é de definição técnica, mas de entendimento ou, melhor dizendo, de compreensão. Ela é 

de difícil percepção objetiva, pois se situa no campo da subjetividade, onde, às vezes, os 

sujeitos não têm nitidez da força que os move a determinadas posturas na disputa pelo 

poder. 

Quando observamos as normas de conduta previstas no regimento da escola, há 

uma frase que chama a atenção por ser emblemática na questão das relações: “mantenha 

amizade com todos os segmentos desta Unidade Escolar, cultivando o respeito mútuo e 

cordialidade considerando sempre o outro melhor que você” (ESCOLA, 2010b, p. 15). 

Se considero o outro melhor que eu, mesmo com o argumento de exercitar a humildade, 

esqueço da minha auto-estima. Não existe relação verdadeiramente humana se há uma 

condição de superioridade de qualquer das partes. 

A permanência dessa frase, considerando o caráter autoritário presente no 

regimento interno da escola Abrigo, reforça a intenção de estabelecer os espaços de 

poder (FOUCAULT, 2011) e implantar subjetivamente a aceitação inconteste na 

dinâmica das relações dentro da escola, o que não favorece a relação respeitosa que se 

propala em outros trechos do documento diante da diversidade, pois ser diferente não é 

ser melhor ou pior, é ser apenas diferente.  

Na sua descrição metodológica, onde se evidencia a intencionalidade das 

práticas educativas da instituição de modo mais coerente, a proposta pedagógica 

apresenta, em tese, uma visão que aponta flexibilidade nas práticas dos professores, mas 

não prevê o envolvimento dos outros profissionais da unidade escolar como co-

responsáveis pela formação dos seus educandos. 

Por outro lado, observando a forma com que a escola contempla as legislações 

que tem à sua disposição, percebe-se que não há o efetivo exercício da autonomia no 

seu fazer, faltando-lhe a compreensão necessária em torno das normativas educacionais 

vigentes e da sua própria realidade, para tecer criticamente a sua proposta diante da 

diversidade religiosa presente em seu contexto, falta-lhe a “consciência normativa” para 

tanto. 

A partir das formações variadas que se comunicam de alguma forma e das 

percepções sobre elas, evidentes no espaço da escola, podem-se perceber também 

diversas tensões quando o assunto é a diversidade religiosa. Portanto, há alguns 

componentes marcantes nesta categoria que se relacionam de forma complexa na escola 
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Abrigo, quando pensamos na formação: A diversidade religiosa; tendências; 

expectativas; autoformação; formação familiar; valores; disputas; resistências. 

Sem o exercício que se espera do professor pesquisador consciente, não é 

possível nenhum movimento de contraposição ao que seja posto como lei ou como a 

interpretação fiel de uma determinada lei, nem mesmo a procedimentos identificados 

como abusivos e ilegítimos. 

Importa, em contrapartida, que cada professor seja capaz de pensar 
constantemente por si mesmo, em função de seus alunos do momento, 
a relação entre o que lhes diz para fazer e a progressão das 
aprendizagens. Isso não é evidente. A maioria das organizações 
humanas funciona de acordo com rotinas amplamente desconectadas 
de suas razões de ser, e é necessário não apenas competência, mas 
também energia e, às vezes, coragem para se questionar 
constantemente por que se faz o que se faz... (PERRENOUD, 2000, p. 
49). 

Pensando na formação docente, uma crítica severa a ser feita é o fato de não 

apresentarem um movimento de atualização, tendo em vista as mudanças legais. Não só 

pelas mudanças na Constituição ou na LDB, mas pelo surgimento de legislações mais 

recentes que deveriam fazer parte do entendimento apropriado de todos os professores, 

como é o caso das leis 10.639/03 e 11.645/08. Quando perguntado o nível de 

conhecimento delas, utilizando os mesmos parâmetros das questões anteriores 

(superficial, intermediário, profundo), apenas 03 dos 22 professores declararam ter 

conhecimento profundo dessas leis. 

Devemos, pois, apontar para justificar a nossa crítica, que houve e há no cenário 

educacional brasileiro, grandes controvérsias em torno dessas leis e ampla divulgação 

nos diversos meios de comunicação, sobretudo por terem recebido interpretações das 

mais polêmicas, relacionando-as quase que unicamente aos aspectos religiosos das 

culturas africanas e indígenas, respectivamente, impelindo de modo especial os 

educadores docentes a procurar conhecimento sólido neste aspecto para qualificar 

melhor as suas atividades. Esta lacuna na auto-formação propicia interpretações 

equivocadas, inclusive das famílias dos alunos da escola, acerca desses instrumentos, 

dificultando a relação com as novas normativas. 

O próprio processo formativo da rede municipal de educação para trabalhar a 

diversidade religiosa, também tem responsabilidade pela compreensão inadequada das 

leis e sua respectiva resistência por parte de alguns educadores, pais e alunos, levando-

se em conta três pontos principais. 
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Primeiro não há oferta de formação própria para a diversidade religiosa em 

nenhum aspecto, sem nenhum material preparado com um arcabouço efetivamente 

pluralista, resultado de uma visão segmentada e impregnada, como já discutimos 

anteriormente, do entendimento da diversidade como sendo minoria. 

Segundo, percebe-se que todo material formativo, bem como os momentos de 

formação em serviço da rede municipal, no que concerne ao ato de educar, são dirigidos 

exclusivamente aos docentes, implicando em desconhecer a perspectiva de práticas 

educativas, onde, sem desconhecer a insubstituível e primordial função do professor no 

processo ensino-aprendizagem, seria necessário incluir os outros profissionais da 

unidade escolar, concebendo-a como um todo sistêmico. 

Isso fortalece a percepção dos docentes, coordenadores e dirigentes, quando 

100% afirmam ser necessária a formação para todos em se tratando de diversidade 

religiosa, não apenas para o professor de ensino religioso, pois, na ausência de uma 

formação adequada, as posturas tendenciosas se asseveram nas práticas educativas da 

escola. 

As escalas de distanciamento reafirmaram as sinalizações iniciais percebidas nos 

questionários, quanto às visões estabelecidas na comunidade escolar do Abrigo, em 

relação às opções religiosas minoritárias numericamente em seu ambiente, com a 

histórica aversão dos evangélicos às religiões orientais e de matrizes africanas, bem 

como a surpreendente aversão à religião de base cristã Testemunhas de Jeová que, a 

princípio, parecia ser presente apenas em parte dos professores da escola, os quais, 

diferentemente do restante da comunidade escolar, apresentam, no geral, maior 

aproximação da Igreja católica e das religiões de matrizes africanas. 

Partindo da hipótese de que um dos estrangulamentos no processo de trabalho 

com a diversidade religiosa na escola Abrigo fosse uma compreensão limitada do outro, 

em relação às suas escolhas doutrinárias, enquadrando o outro como estranho a si e, por 

conseguinte, distante, precisávamos começar identificando o quanto realmente os 

colaboradores conheciam das diferentes opções religiosas, provocando inicialmente que 

descrevessem quantas denominações cada colaborador reconhecia, ainda que só de 

ouvir falar. 
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[...] estudo do “estranho” por Simmel conduz naturalmente à análise 
da “distância social”, que significa o grau de compreensão simpática 
existente entre indivíduos, entre indivíduos e o grupo social, e entre os 
grupos sociais entre si. A distância poderá ser ou horizontal, isto é, 
entre iguais, ou verticais, ou seja, entre líderes e seguidores 
(BOGARDUS, 1965, p. 460). 

A denominação “Testemunhas de Jeová”, embora se declare cristã, o que 

supostamente a direcionaria para a corrente católica ou evangélica, não resultou de um 

processo de dissidência, nem se comporta socialmente como as outras correntes 

religiosas. Nasce de uma busca do seu fundador, Charles Taze Russel, e um pequeno 

grupo de estudiosos, em 1870, por conhecimentos religiosos pretensamente mais 

seguros, tendo o estudo da Bíblia como base do processo (SOCIEDADE, 1993), 

afastando-se de conceitos fundamentais das religiões ditas cristãs, a exemplos da 

trindade e do pentecostalismo (GAARDER, 2005). 

O censo do IBGE 2000, a classifica nas categorias religiosas como “outras”, os 

estudos mais recentes da Fundação Getúlio Vargas (2011), a coloca na categoria de 

“Religiosidade Não Determinada/Mal Definida”, recebendo de religiosos mais radicais 

a insígnia de seita, no mesmo sentido depreciativo que dirigem ao Candomblé, 

demonizando-a de igual forma. Contudo, as questões que justificam tal demonização, 

além dos princípios religiosos fundamentais das igrejas tidas como cristãs, ancoram-se 

também, e talvez mais fortemente, em outras características dessa denominação. 

As testemunhas de Jeová adotam uma ética puritana que promove a 
honestidade, a higiene, a temperança e a generosidade, e exige 
abstinência de tabaco. Distinguem-se de outros puritanos por não se 
envolverem em questões políticas e sociais. A razão para isso é que 
estão esperando a grande transformação, quando tudo o que pertence a 
este mundo irá perecer. Em tempos de guerra, recusam-se a servir no 
exército, alegando objeção de consciência. Não acreditam muito no 
poder redentor das ações humanas. A única coisa que pode trazer a 
salvação são os ensinamentos de sua Igreja, por isso o objetivo de 
todos os esforços deve ser propagá-los. Qualquer oposição que 
encontrem simplesmente reforça sua convicção de que estão entre os 
escolhidos de Deus (GAARDER, 2005, p. 229, 230). 

Assim, não foi possível encaixá-la em nenhuma categoria religiosa 

tradicionalmente aceita para classificação das denominações. 

Levando-se em conta categorias religiosas, a exemplo de evangélicos, afro-

brasileiras ou orientais, que podem agrupar diversas denominações religiosas 

específicas com um nível significativo de identificação entre si, mais os espíritas, 

católicos, sem religião, Testemunhas de Jeová e os que não declaram, temos um 
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panorama na escola Abrigo, quanto a sua diversidade religiosa, bem diferente do que 

encontramos observando apenas as opções religiosas dos professores, coordenadores e 

gestores. 

Em relação à Católica, enquanto religião matriz das evangélicas, a sua distinção 

foi feita não apenas porque os religiosos evangélicos não a reconhecem como sendo sua 

base doutrinária, além das diferenciações litúrgicas evidentes entre um espaço e outro, 

dado o processo de dissidências que vem ocorrendo desde a reforma luterana até os dias 

atuais, mas também porque ela apresenta um número muito expressivo de adeptos, se 

constituindo, proporcionalmente, na denominação religiosa hegemônica no espaço da 

escola Abrigo. 

No caso do Espiritismo, há uma divisão entre aqueles que se consideram mais 

identificados com as religiões de matrizes africanas, no que concerne a questão 

espiritualista que admite a comunicação entre vivos e espíritos de pessoas 

desencarnadas, e outros que, pertencentes à linha kardecista, reconhecem Jesus Cristo 

como um grande líder espiritual, mesmo sem assumir o princípio da ressurreição, sendo 

cauteloso, portanto, não enquadrá-lo em nenhum dos dois campos. 

Existe uma compreensão equivocada da Lei 10.639/03, como sendo voltada para 

a religiosidade do Candomblé, isso provoca em pais, alunos, professores e demais 

profissionais da instituição que têm sua opção religiosa na base do cristianismo 

(representando praticamente a totalidade da comunidade escolar), a recusa em trabalhar 

os conteúdos orientados por ela. 

Este equívoco é fruto de um processo de formação e divulgação públicas da Lei 

que desloca o seu foco, dando a falsa idéia de que a sua implementação se constitui na 

consolidação de um novo regime de supremacia religiosa, o que sabemos não ser 

verdadeiro. Não por acaso, a SECULT informa que em apenas 06 das 417 escolas pode-

se considerar a Lei implantada efetivamente, apontando como principal dificuldade: “a 

quantidade reduzida de professores que estudam a temática”. 

Ratifica-se, portanto, o nosso ponto de vista de que esta resistência em se 

aprofundar na temática tem a ver com o foco que foi dado à Lei 10.639/03, retirando o 

seu viés político-social, para particularizar na religiosidade, impedindo avanços 

significativos nos processos civilizatórios que este mecanismo pode proporcionar, quer 

seja para os negros cristãos, não-cristãos, ou mesmo sem nenhuma religião, pois as 

negações se deram/dão, principalmente, por conta da negritude enquanto características 

fenotípicas e não de uma suposta opção religiosa. 
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Concluímos neste ponto que se faz necessária a ampliação das discussões em 

torno da Lei, para que de fato haja uma compreensão mais assertiva dos seus 

mecanismos e proposições, relacionados, sobretudo, às ações reparatórias, enquanto 

movimento político e social para a ascensão do negro rumo à conquista da igualdade de 

oportunidades e não na defesa particular de qualquer forma de religiosidade, visto que 

há negros pertencentes a variadas denominações religiosas, mas que, independente 

disso, passam pelas mesmas experiências de negação e discriminação no Brasil e no 

mundo. O fato de alguns estereótipos se acentuarem em torno das religiões de matrizes 

africanas, não se constitui em elemento suficiente para particularizar a identidade negra 

a questões de cunho religioso, nem fazer da Lei 10.639/03 um instrumento de afirmação 

exclusiva deste campo. 

Inferimos que os distanciamentos declarados, sem conhecimento pessoal 

suficiente para justificá-los, convergem para o que Bogardus conceitua de experiência 

de segunda mão. 

As experiências de segunda mão, o conhecimento das coisas por ouvir 
dizer e as tradições são igualmente responsáveis pela distância social. 
Na verdade, as experiências de segunda mão poder ser tão efetivas 
quanto as diretas, especialmente se aqueles que as experimentaram 
estão intimamente relacionados com a nossa vida (BOGRADUS, 
1965, p. 462). 

Reforçando que “os conflitos, por conseguinte, podem ter por origem a ausência 

de conhecimento sobre as atitudes do próximo, ou a sensação, ou percepção, da 

existência de diferenças” (op. cit., 1965, p. 461). 

Certamente, essas informações necessitarão de trabalho mais cuidadoso para 

identificar o quanto de distanciamento os profissionais em geral da rede municipal de 

educação apresentam dessas denominações, contudo não deixam dúvidas em relação a 

um aspecto: os profissionais não estão devidamente fundamentados para justificarem as 

suas opções de distanciamento. Não é possível termos uma opinião considerada segura 

acerca daquilo que não temos conhecimento suficiente. 

Se o preconceito em relação a religiões de matrizes africanas não é surpresa 

dentro das nossas escolas, pelo menos um ponto merece a nossa atenção: é o indício de 

preconceito, ou antipatia, a uma religião de base cristã, o que não é comum nas escolas 

púbicas do Brasil, merecendo uma atenção maior para a compreensão do fenômeno. 

Curiosamente, analisando as opiniões levando em consideração as denominações 

religiosas, surge uma religião de base cristã (Testemunhas de Jeová) como a mais 
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distante das convicções religiosas da maioria dos professores da escola Abrigo, curioso 

porque não é surpreendente o mesmo distanciamento relacionado às religiões de 

matrizes africanas, pois estas sempre foram historicamente estigmatizadas pelo 

cristianismo como as religiões “demoníacas”. 

Apesar de alguns dos colaboradores do grupo focal receberem esta constatação 

tirada dos questionários com certa surpresa, admitiram que há divergências de 

concepções que levam as pessoas a se distanciarem das Testemunhas de Jeová por 

motivos semelhantes que fazem com que se distanciem do Candomblé. 

Quando somados os dados das escalas de distanciamento, referentes aos 

católicos, evangélicos e sem religião, maiores grupos presentes na comunidade da 

escola Abrigo, percebe-se que eles são praticamente os únicos responsáveis pelos 

maiores distanciamentos sociais diante da diversidade religiosa. 

Este panorama irá requerer uma habilidade muito grande dos profissionais que 

trabalham na escola, pois estão lidando com uma situação bastante delicada, já que as 

suas famílias e alunos possuem de um modo geral um arcabouço conceitual religioso 

que dificultam processos de mudanças fundamentados no viés da religiosidade. 

Caminhos alternativos precisam ser construídos para a promoção de 

aproximações conscientes, que possibilitará a convivência pacífica entre os sujeitos ali 

presentes, que têm suas diferenças e não pretendem e nem precisam abrir mão delas 

para compreender que o outro não representa nenhum perigo as suas estruturas.  

A percepção de que há lacunas em relação ao preparo profissional para 

contemplar a diversidade religiosa aparece nitidamente nos dados colhidos na escola 

Abrigo Filhos do Povo, já que 91% entendem que a formação para lidar com a 

diversidade religiosa não deve ser apenas para o professor de ensino religioso, mas para 

todos os professores da escola, sendo que, em se tratando ao que dispõe a LDB, em seu 

artigo 33°64, 36% compreendem que não deveria existir esta disciplina, nem mesmo 

com a matrícula facultativa, 32% admitem a sua existência, mas com a matrícula 

facultativa e 32% admitem a obrigatoriedade da matrícula na disciplina. 

É interessante a ressalvar que mesmo os 64% que não se opuseram à disciplina 

ER, fizeram questão de assinalar que nos moldes em que ela tem se apresentado na 

                                                
64 O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, e parte integrante da formação básica do cidadão e 
constitui disciplina dos horários normais das escolas publicas de ensino fundamental, assegurado o 
respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 
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escola pública é melhor não tê-la.  Esse molde percebido, e rejeitado pelos professores, 

nos tempos atuais, está mais próximo do teológico. 

O modelo teológico é mais arejado, permite um diálogo maior entre as 
igrejas cristãs e pode até contemplar uma visão pluralista que inclua 
religiões não cristãs. Mas continua sendo uma catequese mais sutil, 
pois ainda está sob a responsabilidade de lideranças religiosas que, em 
última instância, têm poder de decisão ou veto sobre os conteúdos a 
ser ministrados nas aulas. Justamente por essa dependência de certos 
interesses religiosos, ainda que bem mais diluídos, não nos parece ser 
o modelo ideal para o Ensino Religioso nas escolas públicas 
(SOARES, 2010, p. 123).  

Adentrando na questão da implementação da Lei 10.639, constata-se nitidamente 
na comunidade escolar do Abrigo que: 

Para as famílias cristãs, a Lei 10.639 foi uma imposição do governo que 
não discutiu nem consultou a população a respeito. Portanto eles, 
enquanto cristãos, se sentem ofendidos e prejudicados, uma vez que, 
não podendo transitar em espaços educacionais confessionais, por se 
constituírem de escolas privadas, são obrigados a conviverem com uma 
realidade a qual eles não comungam. Este ponto de vista também é 
compartilhado por alguns professores, o que torna a implementação da 
Lei uma tarefa muito mais complexa (SANTOS e OLIVEIRA, 2011, p. 
13). 

Não podemos, no entanto, para não cairmos no risco da leviandade, 

desconsiderar que no processo de reconhecimento da Lei 10.639/03 tenha havido 

algumas lacunas por parte do poder público, principalmente, nas administrações em que, 

notadamente, têm os seus altos cargos de confiança ocupados por pessoas que, oriundas 

da militância de uma parte do movimento negro que, tradicionalmente, pertence ao 

Candomblé ou a outra religião não-cristã. 

Em alguns casos, essa pertença tem comprometido, como assinalado na escola 

Abrigo, a metodologia para observância mais assertiva dos dispositivos da lei 10.639/03 

e, por conseguinte, comprometendo também uma melhor adesão da sociedade como um 

todo. 

Deslizes dessa natureza são compreensíveis, se considerarmos o desejo coletivo 

de ver materializado um processo de afirmação positiva de um grupo excluído, 

perversamente, pelo domínio do colonizador: o negro. Entretanto, acabam fragilizando a 

justa implementação da lei por desconsiderarem que a história também se encarregou de 

constituir pensamentos e desejos, na contemporaneidade, mais abertos à convivência da 

diversidade, entendida como todos os diferentes, não mais ligada ao entendimento de 
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minorias, justamente por conta dos diversos erros metodológicos nos processos 

civilizatórios impostos no passado pelo europeu. 

Disso decorre, muitas vezes, que os alunos se recusam a participar de atividades, 

debates e até mesmo de assistir aulas que para eles sejam incompatíveis com seus 

valores religiosos. Isso pode ser atribuído, também, a outros entendimentos menos 

amplos da Lei dentro dos espaços escolares. 

É importante ressaltar que, mesmo em se tratando da religiosidade dos povos 

africanos, não existe a religião Candomblé na África, nem com esta nomenclatura, nem 

na formatação que ela deu ao culto dos orixás percebido nos terreiros do Brasil. 

Permitindo-nos afirmar que o Candomblé não pode ser considerado como o único 

tradutor ou guardião da religiosidade dos povos africanos, como assinala Silva (2008): 

Os orixás eram venerados na África somente pelos iorubás ou nagôs, 
um povo que vive no sudoeste da Nigéria e no sudeste da atual 
república do Benin. Como outras religiões africanas, a dos orixás era 
um conjunto de cultos locais, ligados a santuários próprios. Quando os 
seus fiéis foram tirados à força de suas terras e atravessaram o 
Atlântico, tiveram de se ajustar a uma situação inteiramente nova, na 
qual os seus deuses viajaram com eles e, inicialmente, só tinham 
altares em seus corações (p. 63). 

Portanto, o que se pode dizer com segurança, é que o Candomblé representa uma 

mescla da religiosidade de parte do povo africano, de forma traduzida, hibridizada, 

resultado da união de algumas nações africanas que decidiram se organizar em torno de 

suas práticas religiosas para resistir ao processo de escravização. Indo mais além, 

diríamos que, se representasse a religiosidade em sua forma essencial seria, como 

ressalta Silva, especialmente dos iorubás ou nagôs. No que se refere à religiosidade na 

África subsaariana, a prevalência é do culto aos antepassados, não dos orixás. 

Com isso não queremos desvincular o Candomblé da África, compreendemos 

que historicamente isso é impossível, mas apenas ampliar a visão em torno do que ele 

realmente compõe enquanto representatividade de um continente tão extenso como o 

africano. Acrescente-se o fato de que o movimento negro, enquanto representação 

política para luta contra o racismo, comportou em sua origem uma diversidade de 

denominações religiosas e entidades civis, só depois de o movimento ganhar outras 

proporções é que o seu discurso passa a consubstanciar a compreensão hoje defendida 

por militantes ligados às religiões afro-brasileiras. 
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Até no terreno religioso houve um processo revisionista. Se nas etapas 
anteriores o movimento negro era notadamente cristão, impôs-se a 
cobrança moral para que a nova geração de ativistas assumisse as 
religiões de matriz africana, particularmente o Candomblé, tomado 
como principal guardião da fé ancestral (DOMINGUES, 2007, p. 
116). 

O que de fato desencadeou a união dos negros na luta contra a discriminação 

racial não foi o aspecto religioso, mas sim os processos de exclusão social, vivenciados 

por conta da escravização, a maior responsável pela criação dos diversos estereótipos 

negativos imputados aos negros, que comportou também a demonização de quaisquer 

formas de religiosidade de matrizes africanas, não exclusivamente do Candomblé. 

Os tempos atuais mostram a realidade da religiosidade no continente africano 

com predominância do cristianismo, destacando-se o segmento evangélico, além da 

presença historicamente marcante do Islamismo65. Entretanto, tal circunstância não 

implica em se excluir o trato com a lei 10.639/03. Esta realidade apenas põe qualquer 

tentativa de valorização da cultura e história africana e afro-brasileira que opte por fazer 

isso pelo viés religioso como base no seu tratamento, em franca possibilidade de 

fracasso. 

O importante a enfatizar é que não há justificativa plausível para que esta lei 

receba tantas oposições, o que existe é uma compreensão limitada da sua verdadeira 

relação com a cultura e história da África, bem como dos seus mais significativos 

objetivos para a sociedade brasileira. 

O aspecto religioso foi utilizado como um dos argumentos para o processo de 

inferiorização e consequente expropriação do negro da sua existência enquanto ser 

humano, mas, definitivamente, não se constituiu na única, nem na mais importante 

fundamentação racionalista para a lógica de dominação européia. 

Os mais importantes argumentos de inferiorização racial para o projeto de 

dominação foram cunhados a partir das características fenotípicas, que implicavam na 

desvalorização da imagem e do intelecto do negro diante do não-negro (SOUZA, 1983), 

disso decorre toda ojeriza a tudo que se relacione ao negro estigmatizado, inclusive a 

idéia equivocada de ser o Candomblé a sua única referência identitária religiosa. 

Tentar relacionar a identidade negra exclusivamente com a questão religiosa, e 

mais, com uma única matriz religiosa, como o maior ponto de apoio para lutar contra o 

regime de exclusão racista, é contribuir para o fortalecimento de estigmas identitários, 

                                                
65 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o_na_%C3%81frica. 
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impedindo que as outras vozes se apresentem autonomamente, repetindo metodologias 

de inculcação e radicalismos, criticadas, sobretudo, por aqueles que sempre foram alvo 

dos processos discriminatórios, os negros conscientes. 

A contemporaneidade tem se encarregado de apresentar para o mundo que a 

espiritualidade não tem cor, em todas as religiões do mundo é possível encontrar 

pessoas de diferentes nacionalidade e aparências que aderem a um determinado 

arcabouço religioso a partir de uma identificação sensorial e metafísica pessoal, não por 

conta de sua tradição histórica, este é um aprendizado que se incorpora mais fortemente 

depois da adesão espiritual. 

Pierre Verger, de origem francesa e Jorge Amado, nascido e criado entre as 

elites brasileiras foram provas explícitas disso, pois eles assumiram o Candomblé como 

referência religiosa sem terem nenhum traço original, fenotípico ou histórico, 

relacionado às religiões de matrizes africanas. No contraponto, Martin Luther king, 

grande ativista negro, era pastor da Igreja Batista, nos Estados Unidos da América, 

portanto, cristão. Esses três nomes, como tantos outros nomes anônimos na nossa 

história, independente das suas opções religiosas, compreendiam que havia uma 

situação de exclusão social dirigida aos negros que precisava ser combatida. 

Neste contexto, não há uma negação do negro, nem de um trabalho que 

reconstrua sua história de forma positivada por conta do Candomblé, há uma negação 

do Candomblé enquanto sendo a única referência religiosa admitida para o negro, 

argumento presente na perspectiva da formação recebida pelos professores da escola 

Abrigo, o que reforça a necessidade da implementação da lei 10.639/03 em bases mais 

apropriadas urgentemente. 

Quase a totalidade da comunidade escolar do Abrigo é negra e adepta do 

cristianismo, tanto do segmento católico quanto do evangélico e, se a escola precisa se 

aproximar da comunidade, estes são dados que não podem ser desprezados. 

Para desenvolver uma consciência negra e sentir que somos um povo 
não é preciso que desprezemos a raça branca como um todo. Não é a 
raça em si que combatemos, mas as políticas e ideologias que líderes 
dessa raça formularam para perpetuar a opressão (KING, 2009, 38). 

Torna-se imprescindível se repensar as abordagens realmente essenciais neste 

processo de formação, para que se consiga diminuir a distância social entre os adeptos 

das diferentes denominações religiosas identificadas na escola Abrigo, bem como 
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implantar uma consciência focada nas questões sociais que precisam ser refletidas mais 

vigorosamente nos espaços escolares. 

Diante dos dados, ao invés de afirmar um ambiente harmonioso quanto a 

diversidade religiosa, expõe o silêncio como uma das estratégias de convivência 

encontradas, seja para evitar o confronto direto com os colegas acostumados com os 

processos discriminatórios, para não deixar o filho como alvo de discriminação ou, na 

outra posição, para manter uma condição pessoal confortável de quem discrimina, 

independente do vínculo exercido no contexto escolar. 

Tomando os dados da pesquisa como sustentação dessas conclusões parciais e 

provisórias, pode-se conjecturar acerca de uma atual situação desfavorável na escola 

Abrigo, a qual se mostra incapaz de promover o respeito à diversidade religiosa em seu 

espaço, sugerindo uma tendência na comunidade escolar, onde, a despeito dos 

professores, coordenadores e dirigentes, o cristianismo católico e as denominações ditas 

evangélicas não estão preparados para o diálogo com os diferentes e ditam as relações 

estabelecidas neste espaço. 

Sem desmerecer a qualidade do material produzido pela rede municipal de 

ensino para a implementação da Lei 10.639/03, o processo metodológico na formação 

dos docentes para tanto se mostrou ineficiente, por não considerar a própria diversidade 

religiosa existente entre os profissionais da educação presentes nos momentos de 

formação, nem a composição religiosa das comunidades escolares, apresentando certos 

conhecimentos de modo imperativo e particularizado no aspecto religioso, 

impossibilitando um diálogo menos tensionado e mais produtivo entre os professores. 

Estas implicações permitem argumentar que, de fato, há implicações no processo 

de aprendizagem e nas relações interpessoais por conta da diversidade religiosa. No 

caso da escola Abrigo, as afirmações em se perceber algum tipo de discriminação por 

conta da diversidade religiosa em todos os níveis e espaços da escola, a exposição de 

que há uma diferença de rendimento escolar do aluno, influenciada pela opção religiosa 

de seus familiares, bem como das posturas evidentes dos alunos em relação aos seus 

colegas e dos professores em relação aos seus alunos, mostram que ainda há um 

caminho a ser percorrido pela instituição no sentido de minimizar os efeitos negativos 

que a convivência com os diferentes pode gerar. 

Por outro lado, há que se reconhecer que o perfil dos seus profissionais é 

favorável ao exercício de uma consciência normativa e de aproximações conscientes, 

pois se percebe que as posições de distanciamentos são assumidas subjetivamente e, 
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portanto, não estão em um nível de consciência que permite uma auto-avaliação, já que 

não se apresentam como processos intencionais. 

Os dados da pesquisa confirmam que o currículo escolar é mesmo um campo 

disputado (ARROYO, 2011), onde os conhecimentos transformam-se em espaços a 

serem conquistados. A defesa da diversidade religiosa em seu sentido lato torna-se uma 

tarefa bastante complexa, considerando os diversos interesses, políticos, culturais, 

simbólicos, dentre outros, que dificultam os diálogos. 

Trata-se de um campo antigo de discussão, mas de enfrentamento adequado 

ainda em fase de re-construção e a não tomada de consciência da importância desse 

debate no contexto escolar vem gerando prejuízos para as sociedades, pois as relações 

vão se constituindo em bases de dominação do homem pelo próprio homem e a escola 

não pode se isentar desse debate. 

Se um jovem sai de uma escola obrigatória persuadido de que as 
moças, os negros e os muçulmanos são inferiores, pouco importa que 
saiba gramática, álgebra ou uma língua estrangeira. A escola terá 
falhado drasticamente, porque nenhum dos professores que pôde 
intervir em diversos estágios do curso terá considerado que isso era 
prioritário (PERRENOUD, 2000, p.149). 

Acreditando na capacidade humana de elevar a perspectiva de Perrenoud a ações 

concretas, é razoável argumentar também acerca das reais possibilidades de mudança do 

cenário atual, dependendo, quase que exclusivamente, da tomada de consciência que a 

prática educativa é construída coletivamente, mas que a participação e o 

amadurecimento de cada um dos profissionais são fundamentais nesta construção. 

A atualidade histórica nos obriga a considerar que, do ponto de vista religioso, 

nota-se um crescente número de alunos matriculados na escola pública pertencentes em 

grande parte a denominações evangélicas que vêm estimulando, direta ou indiretamente, 

seus fiéis a retomarem os estudos, considerando que muitos justificam o seu retorno à 

escola pelo desejo de se alfabetizarem (no sentido mais restrito de decodificação dos 

símbolos alfabéticos) para lerem a Bíblia, solicitando inclusive de professores (as) a 

utilização dela no cotidiano como instrumento motivador dos estudos. 

Esta sinalização mostra o grau de importância dado à religião, maior que os 

outros fatores, como relações interpessoais, ou inserção no mercado de trabalho, pois, 

segundo os próprios alunos, todas as outras coisas são resultantes da adoração a Deus. 

“Persisti, pois, em buscar primeiro o reino e a Sua justiça, e todas estas [outras] coisas 

vos serão acrescentadas.” (SANTA BÍBLIA, Mateus, 6:33). 
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Assim, na medida em que se possa promover uma espécie de catarse com a 

reflexão da realidade apresentada sem as implicações da convivência afetiva cotidiana, 

natural entre aqueles que compartilham experiências diariamente, trazendo à 

consciência os conteúdos subjetivos que produzem os distanciamentos, compreende-se 

que as posturas que geram os distanciamentos são passíveis de revisão pelo próprio 

grupo. 

Se uma pesquisa pode servir como impulsionadora de mudanças, seguindo o 

sentido parcial e provisório desta conclusão, um problema fica lançado no ar: que 

mudanças podem ocorrer na escola Abrigo em relação ao tratamento da sua diversidade 

religiosa a partir do olhar sobre si mesma? Certamente, só o futuro dirá e uma possível 

continuidade no campo constatará. 
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Anexo 01. Foto da Localização da Cidade de Pesqueira - Pernambuco 

 
Fonte: maps.google.com.br/pesqueira 

 

 
Anexo 02. Foto da cidade de Pesqueira: Santuário de Nossa Senhora das Graças 

 
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=550726 
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Anexo 03. Fotos de Dona Maria Leopoldina dos Santos Frexeiras, , à esquerda, e Dona 
Joventina Alves de Souza Frexeiras, à direita. Mãe e esposa de Raymundo Frexeiras, 

respectivamente. 

 
Fonte: Biografia do Abrigo, 1920. 

 

Anexo 04. Foto do Prédio onde funcionou, o Abrigo e suas dez escolas, em 1918 (Foto da 
capa da dissertação) 

Fonte: Biografia do Abrigo, 1920. 
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Anexo 05. Foto do Alojamento da escola Abrigo, descoberto, e alunas das escolas 8 e 9, 
destinadas ao sexo feminino, em 1918 

 
Fonte: Biografia do Abrigo, 1920. 

 
Anexo 06. Foto do Frei Niceto Oboberbock. Padre 

Franciscano, primeiro professor de religião na escola 
Abrigo, em 1918 

 
          Fonte: Biografia do Abrigo, 1920. 
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Anexo 07: Diário Oficial em que consta o decreto 7557/71, tido como o de autorização de funcionamento 
da Escola Abrigo, que na verdade é o de autorização do colégio S.S. Schindler, no bairro de São Caetano, 
Salvador-Ba. 
 
 

 
Fonte: Bahia, Diário Oficial, 1971. 
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Anexo 08. Primeiro convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Salvador e a escola 
Abrigo Filhos do Povo 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Salvador, 1973 
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Anexo 09. Modelo utilizado para construção da escala de distanciamento social aplicada na 
escola abrigo filhos do Povo, 2011 

 
Fonte: MARTUSCHELLI, Carolina - Uma pesquisa sobre a aceitação de grupos nacionais, “raciais” e regionais em 
S. Paulo, USP, FFLCH, Boletim CXIX Psicologia no.03, S. Paulo, 1950, pág.62. 
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 Anexo 10. Questionário sócio-cultural aplicado aos alunos pela escola Abrigo no início do ano 
letivo, 2011 

 


