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  O presente trabalho tem como objetivo mostrar a religião como instituição social 

e fenômeno religioso, e o seu processo histórico que tem relações com as práticas 

pedagógicas desenvolvidas no interior da escola metodologicamente o texto recorre a 

estratégias de ensaio bibliográfico sobre a compreensão sociológica da religião a parti das 

obras dos sociólogos Karl Max, Max Weber e Émile Durkheim com a concepção sobre a 

religião,  bem como a discussão sobre intolerância religiosa dentro do espaço escolar, e 

como isso interfere na vida dos alunos, com estudantes que pertencem a religiões de 

matrizes africanas e afrobrasileiras no nosso país. Por fim dentro desse problema algumas 

medidas que podem ser tomadas a partir da conscientização realizada dentro das escolas 

para acabar com a intolerância religiosa de troca das escolas, a realidade brasileira mostra 

um grande preconceito contra as populações de herança histórica colonial e Cristã. 

Realizamos a discussão sociológica sobre religião e a intolerância religiosa com pessoas 

de religiões de matrizes africanas e afrobrasileiras no ambiente escolar. Em um primeiro 

momento foi discutido a religião e a concepção sociológica, diante das obras de autores 

como Max Weber, Karl Marx, e Durkheim sobre a religião, em um segundo momento se 

faz análise sobre a intolerância religiosa nas escolas juntamente com o uso do livro 

didático e por fim soluções para combater essa intolerância nas escolas do país. No nosso 

país, em uma perspectiva histórica, a construção de identidade nacional em território 

brasileiro tendo como personagens principais os índios, branco europeu e o negro que 

trouxeram para o nosso país suas culturas crenças e religiões que se faz a evidência de 
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uma mestiçagem de um povo, dessa forma se faz pensar como um país tão miscigenado 

tem preconceitos históricos? Trata-se de considerar que esta miscigenação se deu à base 

de racismo, escravidão e divisão racial do trabalho. 

O termo "religião" vem da palavra latina religio, onde o sentido da mesma se dava por 

um conjunto de regras, advertências e interdições a fazer referência à religião, divindades 

ou qualquer tipo de manifestação que contempla o sentido religioso. Com isso, o conceito 

que se tem de religião quase sempre foi ligado a religião cristã. A religião é estudada pela 

sociologia, pois ela fundamenta a compreensão humana entre o "profano" e o "sagrado", 

além de identificar os fatos sociais que ocorrem no contexto religioso, autores clássicos 

da Sociologia como Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx abordam a questão da 

religião com suas teorias, visando compreender aspectos da vida religiosa e sua influência 

na sociedade. O sociólogo Max Weber fez análises de acordo com os pensamentos de 

João Calvino, pensamentos esses que surgiram a partir da reforma protestante,  Weber 

através do pensamento calvinista observou que com a expansão das seitas desse 

pensamento na Inglaterra coincidiu com aparecimento do modo de produção capitalista, 

esses preceitos da doutrina calvinista levavam os adeptos a adotarem estilos de vida 

metódicos em todos os aspectos denominados pelo pensador de ascetismo, o Ethos tinha 

como principal característica a valorização do trabalho secular, o lucro e acumulação das 

riquezas materiais, com isso o sociólogo em sua obra A ética protestante e o espírito 

capitalista analisou e comparou as diversas religiões que existiram e que ainda existem 

no mundo, avaliando o papel que as crenças religiosas exercem na conduta dos indivíduos 

em sociedade. No plano mais geral o autor desvelou o potencial que a religião tem de 

provocar transformações na ordem social, sejam elas na esfera da economia da política 

ou da cultura em geral, com isso, quais as decorrências que a religião causava nos 

diferentes sentidos na sociedade que imprimiu em cada sociedade que ele pôde estudar. 

De acordo com a teoria de Karl Marx na obra Crítica da filosofia do direito de Hegel, 

religião e a forma como o homem explica hegemonicamente a sua sobrevivência ou seja, 

a maneira como ele busca satisfazer suas necessidades materiais indispensáveis para a 

manutenção da própria vida exercendo uma influência determinante sobre as outras 

esferas da vida social tais como a religião a cultura e as instituições políticas e jurídicas, 

em outras palavras para Marx a religião era uma espécie de alienação, as pessoas tinham 

a essência da bondade a essência do amor a essência da caridade eles tinham tudo isso em 

si,e doavam para algo externo, como por exemplo a Deus ou a qualquer figura que a 



religião fosse ter como entidade divina. Com isso o homem se aliena, assim mesmo para 

uma outra forma exterior a ele e que passava a dominá-lo e a dizer para ele próprio o que 

ele deveria fazer, como fazer o que deveria ou não, fazer como ele deveria agir 

normalmente ou não. 

O Sociólogo Émile Durkheim em sua obra As formas elementares da vida religiosa, a 

religião era um sentimento sagrado era algo geral entre todas as sociedades entre todos os 

períodos históricos humanos e ele foi ver nas sociedades mais primitivas como a religião 

mais no seu nascedouro como por exemplo as religiões primitivas australianas, como era 

o funcionamento, as questões dos grupos o surgimento do clã, sagrado, o ritual, o símbolo, 

como a própria sociedade se transformava em algo e esse mecanismo depois serviu para 

todas as outras religiões, as religiões vão ser uma simbologia da sociedade adorando a si 

própria para ele isso era a essência da vida social. 

Esse problema se reflete no campo da educação dentro das escolas, com vários problemas, 

e o surgimento de amplas questões, onde alunos que fazem parte de religiões 

afrobrasileiras, pentecostais, ou neopentecostais sofrerem preconceitos, pelo 

“despreparo” dos profissionais da educação para lidar com o problema e casos de que os 

próprios profissionais sofrerem preconceitos por serem adeptos de religiões de matriz 

africana como Candomblé e Umbanda, sendo discriminados até no seu próprio cotidiano,  

chegando ao ponto de crianças chegarem a ser transferidas ou até mesmo abandonar a 

escola em razão da discriminação.  

Existem ocorrências de violência física como socos e até apredejamentos contra 

estudante, demissão ou afastamento por profissionais de educação e adeptos de religiões 

de matriz africana ou que abordam conteúdos dessas religiões em classe. Chegam ao 

ponto de proibir o uso de livros e do ensino da capoeira em espaço escolar, desigualdades 

no acesso a dependências escolares por parte de lideranças religiosas, omissão diante da 

discriminação ou abuso de atribuições por parte de professores e diretores, tantos casos 

como esse se tornam uma violência perante os direitos humanos onde os direitos devem 

garantir a vida digna de todas as pessoas, direitos as suas liberdades básicas considerados 

fundamentais para a sua dignidade, perante a lei no Artigo 5°, VIII ninguém será privado 

de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política salvo se 

as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir 

prestação alternativa fixada em lei. 



As atitudes discriminatórias vêm aumentando em decorrência do crescimento de 

determinados grupos neopentecostais principalmente nas periferias das cidades e do 

poder mediático que eles têm, as divergências levam um ser humano inconformado com 

a crença do outro a tentar impor as suas ideologias embasado pelo sentimento de 

superioridade de determinada religião. Casos de violência física e verbal vem ocorrendo 

com frequência não só nas escolas mas também em todo o território nacional. Prova disso 

foi o caso que ocorreu com uma menina de apenas 11 anos devido ao fanatismo religioso 

de um determinado grupo. A menina foi apedrejada após sair de um terreiro de candomblé 

no Rio de Janeiro. 

Com tantos casos de intolerância religiosa se fez necessário criar meios para combater e 

criminalizar essas ações de desrespeito à lei que busca proteger cultos religiosos de matriz 

africana os quais são mais discriminados no Brasil. Com isso estipulou-se o dia 

internacional de combate à intolerância religiosa no dia 21 de Janeiro como meio para 

conscientização da população onde todas as pessoas e suas respectivas religiões possam 

ser respeitadas. 

De acordo com a pesquisa Nacional de saúde escolar em 2015 publicada em 2016 pelo 

Instituto Brasileiro de geografia e estatística IBGE 4,2% dos Estudantes de 13 a 17 anos 

que disseram ter sido vítimas de humilhação na escola apontaram sua religião como 

motivo. Essa é a quarta principal razão de provocações feita pelos colegas, ficando atrás 

apenas da aparência do rosto e da cor e raça e a frente de orientação sexual, a religião de 

origem a discriminação se manifesta de diferentes formas como a coação para fazer 

orações cristãs, não levando em conta as outras religiões, outra questão é retirar adereços 

relacionados às religiões afrobrasileiras, no caso das meninas o turbante que usam, e até 

mesmo agressões verbais e físicas contra estudantes. 

O livro didático é uma das ferramentas do professor em sala aula, porem dentro desse 

âmbito como o livro didático aborda o tema religião? Em 2010 uma pesquisa no âmbito 

da Laicidade e ensino religioso no Brasil feita pelas pesquisadoras Débora Diniz, Tatiana 

Lionço e Vanessa Varejão, como 25 livros de todo país nos livros, obteve-se os seguintes 

dados, 12% abordam a religião oriental, 8% as islâmicas, 7% às judaicas, 3% as espíritas, 

2%  as indígenas, 3% as afro-brasileiras e 65% a religião cristã, nota-se a distinção das 

religiões nos livros didáticos. De acordo com o artigo 210 da constituição federal serão 

fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar formação 

básica comum e respeitar aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Perante 



a lei no artigo 1° o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 

horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, os alunos podem optar por 

ter ou não aula sobre religião, porém na maioria dos casos não sabem e a própria 

instituição não informa essa opção para os alunos. Professores sofrem demissão ou 

afastamento por abordarem conteúdos dessas religiões em classe como músicas, danças( 

capoeira) livros e etc.. e a  omissão diante de atos discriminatórios ou abusivos por parte 

dos educadores e diretores. Religiões protestantes e as religiões neopentecostais e 

pentecostais contra adeptos da religião muçulmana que tem sido associada a atos 

terroristas realizados por extremistas islâmicos em diversas partes do mundo, o ensino 

religioso oferecido atualmente nas escolas brasileiras não tem sido eficiente no combate 

à intolerância no ambiente escolar onde o foco está sendo a religião cristã, o ensino 

religioso ignora a diversidade e o pluralismo cultural da sociedade brasileira estimula a 

intolerância e dissemina preconceitos. 

Especialistas alertam que as situações de discriminação afetam a autoestima dos 

estudantes, acabam prejudicando seu desempenho escolar levando a repetência e a evasão 

ou a transferência para outras escolas. O último relatório do Pisa 2015 sobre o bem-estar 

dos estudantes que relataram ter sido vítimas de bullying é maior em escolas com 

percentuais elevados de reprovação com clima escolar negativo e onde os alunos 

consideram que os professores não os tratam de forma justa colocando as suas crenças 

como verdades sobre as outras religiões. A informação e o diálogo são ferramentas 

eficazes para combater a intolerância religiosa nas escolas, com conteúdos pragmáticos 

que incluam as doutrinas e práticas históricas com os diversos aspctos sociais das 

religiões, sem qualquer caráter catequizador, abrindo espaços para posições não 

religiosas. Essa é uma das formas de garantir o caráter laico do Estado e sua neutralidade 

em relação às manifestações religiosas além de estimular o respeito à liberdade de religião 

que é um dos princípios constitucionais. 
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