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[...] Não existem leis no mundo que sejam capazes de 
erradicar as atitudes preconceituosas existentes nas 
cabeças das pessoas, atitudes essas provenientes 
dos sistemas culturais de todas as sociedades 
humanas. No entanto, cremos que a educação é 
capaz de oferecer tanto aos jovens como aos adultos 
a possibilidade de questionar e desconstruir os mitos 
de superioridade e inferioridade entre grupos 
humanos que foram introjetados neles pela cultura 
racista na qual foram socializados. (MUNANGA, 
2005). 



 

RESUMO 

 
A presente Dissertação tem como tema central a intolerância religiosa manifestada nas 

escolas do ensino médio e utilizou como apoio a lei 10.639/2003, contextualizada com 

o ensino de Sociologia, no decorrer do trabalho será discutido o processo de 

socialização e a construção da identidade religiosa do estudante, apontando possíveis 

situações onde pode ocorrer a manifestações de intolerância contra religiões afro- 

brasileiras no ambiente escolar. Nessa perspectiva e em consonância com o Plano 

Nacional de implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, que dentre outras exigências para a educação do país, visa promover o 

desenvolvimento de produção de materiais didáticos que valorizem, a cultura afro- 

brasileira e a diversidade e o enfrentamento de todas as formas de preconceito, 

racismo e discriminação. É nesse sentido, que essa dissertação terá como apêndice a 

revista intitulada “Axé de Ouro”, que contém informações básicas sobre os temas 

história e religiosidade negra, racismo e intolerância religiosa contra religiões afro- 

brasileiras, apresentando-se como proposta de instrumento didático-pedagógico para 

apoio às escolas do Ensino Médio. 

 
Palavras-chave: Intolerância religiosa. Escola. Lei 10.639/2003.    



 

 

ABSTRACT 
 

This Dissertation has as central theme the religious intolerance manifested in high 

schools and used as support the law 10.639/2003, contextualized with the teaching of 

Sociology, during the work will be discussed the process of socialization and the 

construction of the religious identity of the student, pointing out possible situations 

where manifestations of intolerance against Afro-Brazilian religions can occur in the 

school environment. In this perspective and in consonance with the National Plan for 

the implementation of the National Curricular Guidelines for the Education of Ethnic-

Racial Relations and for the teaching of Afro-Brazilian and African History and Culture, 

which among other requirements for the education of the country, aims to promote the 

development of the production of didactic materials that value the Afro-Brazilian culture 

and the diversity and confrontation of all forms of prejudice, racism and discrimination. 

It is in this sense that this dissertation will have as an appendix the magazine entitled 

"Axé de Ouro", which contains basic information on the themes of black history and 

religiosity, racism and religious intolerance against Afro-Brazilian religions, presenting 

itself as a proposal for a didactic-pedagogical instrument to support high schools. 

 
Keywords: Religious intolerance. School. Law 10.639/2003. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

“É atribuído aos sistemas de ensino a consecução de condições 
materiais e financeiras, assim prover as escolas, professores e alunos de 
materiais adequados à educação para as relações étnico-raciais. Deve ser 
dada especial atenção à necessidade de articulação entre a formação de 
professores e a produção de material didático, ações que se encontram 
articuladas no planejamento estabelecido pelo Ministério da Educação, no 
Plano de Ações Articuladas”. (BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana, Página 25, 2004). 

 
 

A escola é uma das instituições sociais que possibilita o acesso amplo à 

sociedade, responsável pela propagação do conhecimento, desenvolvimento das 

habilidades do discentes e da construção do senso crítico através do diálogo. Essa 

instituição social também deve fornecer saberes necessários para transformar a 

sociedade, objetivando nessas circunstâncias a transmissão e a produção de novos 

conhecimentos. 

É na escola onde ocorre a interação de diferentes saberes e vivências e 

também transmitem-se padrões hegemônicos, esses podem ser reproduzidos por 

professores e pela gestão escolar, nesse sentido o processo de sociabilidade que se 

desenvolve de diversas formas, da relação professor-aluno e gestão-aluno são 

diversos, o aluno trás vivências, como conceitos de amizades, relacionamentos, 

religião, além de manifestações políticas e culturais. Portanto a escola não está 

desalinhada com outras instituições e grupos sociais, nessa perspectiva a educação 

transmite e reproduz sistematicamente os valores sociais fazendo parte desse 

processo de interação e socialização da aprendizagem sistematizada. 

A educação é um direito, no entanto, nossa educação básica ainda é 

marcada por profundas desigualdades sociais, dentre essas, a comunidade afro- 

brasileira estão entre os que mais enfrentam cotidianamente as diferentes facetas do 

preconceito, do racismo, da discriminação e consequentemente de intolerância contra 

as religião afro-brasileira, que marcam a sociedade brasileira e se refletem no espaço 

escolar. A Constituição Federal em seu Art.3º, IV, e em seu Art.208 ressalta que: 
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Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação. 

 
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio 
de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde. 
(BRASIL. Constituição 1988. Constituição da República Federativa do Brasil). 

 

 
A educação no Brasil ainda tem muitas implicações sociais, nesse quesito, 

é papel do Estado e das políticas públicas, contribuírem para a formação ética do 

indivíduo e sua emancipação para a transformação social. E é nessa perspectiva que 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana assegura: 

 
Cabe ao Estado promover e incentivar políticas de reparações, no que cumpre 
ao disposto na Constituição Federal, Art. 205, que assinala o dever do Estado 
de garantir indistintamente, por meio da educação, iguais direitos para o pleno 
desenvolvimento de todos e de cada um, enquanto pessoa, cidadão ou 
profissional. Sem a intervenção do Estado, os postos à margem, entre eles 
os afro-brasileiros, dificilmente, e as estatísticas o mostram sem deixar 
dúvidas, romperão o sistema meritocrático que agrava desigualdades e gera 
injustiça, ao reger-se por critérios de exclusão, fundados em preconceitos e 
manutenção de privilégios para os sempre privilegiados. (BRASIL. Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana Página 11,2004). 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico- 

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004), também 

pontua que a demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização 

e afirmação de direitos, no que diz respeito à educação, passou a ser particularmente 

apoiada com a promulgação da Lei 10.639/2003, que alterou a Lei 9.394/1996, assim, 

estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras e 

africanas. 
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A importância desta lei está no reconhecimento da adoção de políticas 

educacionais e de estratégias pedagógicas de valorização da diversidade, e de 

superar a desigualdade étnico-racial presente na educação escolar brasileira. Portanto 

as relações baseadas em preconceitos que desqualificam os negros e enfatizam os 

estereótipos depreciam com palavras e atitudes violentas, em relação à cultura negra, 

incluindo a religiosidade afro-brasileira, são próprios de uma sociedade hierárquica e 

desigual por isso a importância de valorizar, divulgar e respeitar os processos 

históricos da resistência da cultura e religiosidade negra trazida pelos africanos que 

foram escravizados e pelos seus descendentes na atualidade. 

 
Reconhecer exige a valorização e respeito às pessoas negras, à sua 

descendência africana, sua cultura e história. Significa buscar, compreender 
seus valores e lutas, ser sensível ao sofrimento causado por tantas formas de 
desqualificação: apelidos depreciativos, brincadeiras, piadas de mau gosto 
sugerindo incapacidade, ridicularizando seus traços físicos, a textura de seus 
cabelos, fazendo pouco das religiões de raiz africana. (BRASIL. Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, página 12, 2004). 

 

Seguindo os percursos de ações para o combate ao racismo e a 

discriminação da cultura negra, o Plano Nacional de implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004), visa colaborar para que todo o 

sistema de ensino e instituições educacionais cumpram com as determinações legais 

para enfrentar todas as formas de preconceito, racismo e discriminação na escola e 

para garantir o direito de aprender com equidade educacional a fim de promover uma 

sociedade mais justa e solidária, especifica as seguintes orientações : 

- Cumprir e institucionalizar a implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico- raciais e para o Ensino de História 

e Cultura $ CNE/CP 01/2004 e Parecer CNE/CP 03/2004, e, onde couber, da Lei 

11645/08. 
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- Desenvolver ações estratégicas no âmbito da política de formação de 

professores, a fim de proporcionar o conhecimento e a valorização da história dos 

povos africanos e da cultura afro-brasileira e da diversidade na construção histórica e 

cultural do país; 

- Colaborar e construir com os sistemas de ensino, instituições, conselhos 

de educação, coordenações pedagógicas, gestores educacionais, professores e 

demais segmentos afins, políticas públicas e processos pedagógicos para a 

implementação das Leis nº 10639/03 e 11.645/08; 

- Promover o desenvolvimento de pesquisas e produção de materiais 

didáticos e paradidáticos que valorizem, nacional e regionalmente, a cultura afro- 

brasileira e a diversidade; 

- Colaborar na construção de indicadores que permitam o necessário 

acompanhamento, pelos poderes públicos e pela sociedade civil, da efetiva 

implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnicos- Raciais e a para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 

- Criar e consolidar agendas propositivas junto aos diversos atores do 

Plano Nacional para disseminar as Leis 10.639/03 e 11645/08, junto a gestores e 

técnicos, no âmbito federal e nas gestões educacionais de municípios, estados e do 

Distrito política de Estado. 

É nesse contexto que essa dissertação tem como apêndice e como produto 

final a revista denominada “Axé de Ouro”, que foi criada na intenção de propor um 

instrumento didático-pedagógico de apoio para as escolas de Ensino Médio em 

consonância à implementação da Lei nº 10.639/2003, assim, servindo de subsídio 

teórico para as escolas públicas, privadas e terreiros para ser trabalhada, debatida e 

promover conhecimento, a revista contém informações básicas sobre os temas história 

e religiosidade negra, racismo e intolerância religiosa com religiões afro- brasileiras, 

com foco da manifestação dessa violência na escola. 

Por meio de uma linguagem esclarecedora, ilustrativa, essa revista procura 

orientar e principalmente educar gestores, professores, estudantes e povos de terreiro 

para uma boa convivência e promoção da cultura de paz no espaço escolar, podendo 

se estender também para outros ambientes e instituições sociais. 
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Dessa maneira, a Intolerância Religiosa, que é tema central dessa revista, 

pode vir a acontecer na família, na escola, no trabalho ou em qualquer espaço social, 

já que é fruto de construções de caráter histórico e socioculturais, ou seja, produto das 

relações sociais que se contextualizam no tempo e no espaço, portanto, em muitas 

situações, essa intolerância acontece de forma camuflada, disfarçada, ou mesmo de 

forma explícita, como várias pesquisas colocadas nessa revista revelam, essas 

atitudes de, racismo, preconceito, discriminação e de intolerância motivadas pela 

religião que se professa, são contra principalmente a religiosidade de matriz africana, 

que são refletidas em vários ambientes, como afirma MUNANGA(2005) , em relação 

à situação : 

Alguns dentre nós não receberam na sua educação e formação de cidadãos, 
de professores e educadores o necessário preparo para lidar com o desafio 
que a problemática da convivência com a diversidade e as manifestações de 
discriminação dela resultadas colocam quotidianamente na nossa vida 
profissional. Essa falta de preparo, que devemos considerar como reflexo do 
nosso mito de democracia racial, compromete, sem dúvida, o objetivo 
fundamental da nossa missão no processo de formação dos futuros cidadãos 
responsáveis de amanhã. Com efeito, sem assumir nenhum complexo de 
culpa, não podemos esquecer que somos produtos de uma educação 
eurocêntrica e que podemos, em função desta, reproduzir consciente ou 
inconscientemente os preconceitos que permeiam nossa sociedade. 
(MUNANGA, 2005, p.15). 

 

Nesse seguimento, a temática que será trabalhada ao longo da revista 

justifica-se por entender que a intolerância religiosa caracteriza uma forma de 

retrocesso da sociedade quanto a não aceitação de determinadas religiões devido à 

sua origem, manifestações e ritos, logo, de forma mais específica, o trabalho 

apresentou como objetivo geral identificar de que forma ocorre a intolerância contra 

as religiões afro-brasileiras, e como objetivos específicos, verificar de que forma é 

manifestada essa intolerância no ambiente escolar, especificamente nas escolas de 

Teresina-Piauí, cidade e estado onde foram desenvolvidas as pesquisas quantitativa, 

que foi realizada com 50 alunos de ensino médio com idades entre 15 a 21 anos, 

adeptos de várias religiões incluindo de afro-brasileira, no CETI (Centro Estadual de 

Tempo Integral ) Professor Pinheiro Machado, e uma entrevista qualitativa realizada 

com 6 (seis) estudantes do ensino médio com idades entre 15 
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e 19 anos, adeptos de religiões afro-brasileiras de seis escolas diferentes : CEMTI 

(Centro de Ensino Médio de Tempo Integral) Didácio Silva, Centro de Educação de 

Jovens e Adultos Vila Paraíso, Escola São José, Unidade Escolar Estado de São 

Paulo, Unidade Escolar Lourival Parente e Unidade Escolar Monsenhor Cícero. 

Inicialmente seriam com 10 (dez) alunos, porém 4 desistiram por medo e vergonha 

de exposição. 

A entrevista qualitativa foi feita por meio da rede social Whatssap, através 

de mensagens de voz, por conta de duas dificuldades de encontro presencial com 

os alunos para a realização da mesma: a primeira relacionada a greve dos 

professores das escolas de Teresina-Piauí, no período de fevereiro a março de 2020 

(dois mil e vinte), e posteriormente no período de abril a maio do mesmo ano, devido 

ao fechamento das escolas em decorrência da pandemia do covid-19, fatos estes 

que não possibilitaram uma conversa presencial no ambiente escolar. 

Portanto, a estratégia de pesquisa teve que ser alterada sendo então feita 

uma busca nos terreiros de religião afro-brasileira ( Senzala de Pai Miguel, Templo 

de Umbanda Casa de Iemanjá, Tenda Espírita Pai Velho, Tenda Espirita Santa 

Bárbara e Ylê Asè Omin Dolá) por jovens pertencentes a estes e que fossem 

estudante de ensino médio, suas respectivas escolas e números de whatssapp, para 

só então dar início à pesquisa qualitativa e em seguida a construção dos capítulos 

da revista como discriminado a seguir. 

O primeiro capítulo irá versar sobre a religião e a sociedade, com 

conceitos de religião e sua importância para a sociedade, a história e a construção 

da religiosidade no Brasil, sobre o que diz o censo demográfico sobre as religiões no 

Brasil e os conceitos sociológicos de religião. 

O segundo capítulo explora sobre as práticas religiosas dos escravizados 

e a religiões afro-brasileiras em contexto com seu histórico de formação no Brasil, 

as dificuldades encontradas para se manter enquanto prática religiosa e o 

sincretismo religioso. 

O terceiro capítulo analisa a intolerância religiosa em seu contexto 

discriminatório, a constituição Federal de 1988 e a defesa da liberdade religiosa, 

posteriormente a análise foca a intolerância religiosa no ambiente escolar, como 

acontece o preconceito, a discriminação e a estigmatização no ambiente escolar. 
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Além disso esse capítulo também trará o estudo da Relatoria dos Direitos 

Humanos à Educação da Plataforma Direitos Humanos Econômicos, Sociais, 

Culturais e Ambientais DHESCA - BRASIL, sobre o racismo e a intolerância religiosa 

nas escolas. 

O quarto capítulo faz uma análise sociológica sobre a escola como 

reprodutora das desigualdades sociais, com os dados da Plataforma DHESCA- 

BRASIL, sobre violência e intolerância religiosa em algumas escolas do Rio de 

Janeiro- Rio de Janeiro e Salvador-Bahia. O capítulo também mostra uma pesquisa 

quantitativa sobre intolerância religiosa com alunos adeptos de religião afrobrasileiras 

realizada na escola Ceti Pinheiro Machado em Teresina-Piauí, em seguida uma 

entrevista qualitativa com alunos de religiões afro-brasileiras de diferentes escolas da 

mesma cidade, sobre como sofrem discriminação, preconceito e intolerância religiosa 

nas suas respectivas escolas. 

Já o quinto e último capítulo aborda sobre o ensino de Sociologia no ensino 

médio e a problematização da religião como fenômeno social, refletido no ambiente 

escolar, em seguida discorre em como a escola pode trabalhar pedagogicamente o 

racismo e a intolerância religiosa, dispondo propostas de intervenção pedagógica 

contra o racismo a violência e a intolerância religiosa nas escolas, tendo como eixo a 

promoção da cultura da paz no ambiente escolar. A revista também conta com um 

glossário de termos relacionados à história e cultura negra e conceitos utilizados no 

campo da educação, para contribuir com um melhor entendimento das temáticas 

trabalhadas e discutidas. 

Por fim, a concepção e produção da revista Axé de Ouro, foi pensada e 

projetada para atender a uma diversidade de público da comunidade escolar, com o 

objetivo de desmistificar, esclarecer e promover o respeito e a integridade entre todos 

os estudantes, professores e gestão escolar quando o assunto for a discriminação e a 

intolerância às religiões afro-brasileiras, especialmente quando os estudantes adeptos 

de religiões afro-brasileiras forem as vítimas, a escola poderá ter uma aparato teórico-

metodológico para se trabalhar essa temática tão presente no nosso cotidiano. 
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2. A MORAL COMO CONDUTORA E REGULADORA DO PENSAMENTO 

COLETIVO: A EDUCAÇÃO MORAL NA ESCOLA E A REPRODUÇÃO CULTURAL 

NO INDIVÍDUO. 

 
A educação sendo um dos objetos de estudo da Sociologia, é um fenômeno 

social e está presente na história, sempre existiu nas sociedades humanas, com 

diversas finalidades entre elas a de transmissão de conhecimentos e de saberes 

culturais, com um significado de constantes transformações, a escola é entendida 

nesse contexto, como espaço de socialização. Nesse aspecto, a educação é 

instrumento socializador que modela e imprime nas crianças o paradigma de 

moralidade social ao qual são obrigadas a aderir. Educa-se para garantir o 

cumprimento dos valores socialmente compartilhados, visando a uniformização da 

conduta (KRELL,2016). 

A educação tem assim como função social a sistematização e 

disseminação desses conhecimentos historicamente criados e reproduzidos por uma 

determinada sociedade, constituindo uma educação através das dinâmicas de 

socialização da cultura. 

 
“Longe de a educação ter por objeto único e principal o indivíduo e seus 
interesses, ela é antes de tudo o meio pelo qual a sociedade renova 
perpetuamente as condições de sua própria existência”. (DURKHEIM, 1973. 
p. 52). 

 

Émile Durkheim em seus estudos, elucidou ainda, que a educação serve 

para a adaptação dos indivíduos às regras sociais criadas pelo grupo, as quais 

moldam coercitivamente o comportamento individual, tendo ela um caráter 

institucional que exerce um importante papel social, em seu livro “A educação moral”, 

Durkheim reuniu a definição e classificação dos elementos da moralidade, 

reconhecendo que os princípios morais variam em cada sociedade. 

 

A educação moral (1925) que Durkheim desenvolve o seu pensamento a 
respeito da educação a partir do modelo dos fatos sociais. Para o autor, certos 
fatos, como as convenções sociais, os costumes, as regras jurídicas, as 
normas religiosas e morais, são repassados pelo processo social de 
educação dos indivíduos. Por isso, são considerados fatos sociais, isto é, 
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“... toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o 
indivíduo uma coação exterior. Ou ainda, que é geral no conjunto de uma 

dada sociedade, tendo, ao mesmo tempo, uma existência própria, 
independente das suas manifestações individuais” (KRELL, Olga,2016, 
pag.361). 

 

No entanto uma Sociologia da Moral, é mais do que o estudo das ideias 

morais, a de suas observações acerca da moral, educação e escola, o autor entendeu 

que há três disposições fundamentais morais que o professor deve desenvolver na 

escola: a educação moral para a disciplina, para a adesão ao grupo e para o 

desenvolvimento de autonomia da vontade, onde moldam coercitivamente o 

comportamento individual da criança e adolescente. 

É dessa forma que a criança e o adolescente, incorporando em seu 

desenvolvimento as condutas morais, e as reforçando pelas instituições sociais como 

família, escola e religião, reproduzem também preconceitos e concepções errôneas a 

respeito do que é diferente, e não natural ao seus olhos, dessa forma se em seus 

processos de socializações não se aprende o respeito às diferenças acabam por 

reproduzir aquilo que é mais forte do que eles mesmos, assim entrando em um ciclo 

de reprodução coercitiva. 
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2.1 Os processos de socialização e a construção da Identidade religiosa do 

Estudante. 

 

A Sociologia, reconhecendo a singularização crescente das trajetórias 

individuais, deve obrigar-se a desfazer-se da ideia de uma conexão homogênea entre 

todos os fenômenos. A sociologia atual deve representar a vida social como um 

quebra-cabeça, incerto e fragmentado. O que antigamente era visto como construído 

pelas instituições e formas sociais é agora pensado como produto de uma 

reflexividade. Os indivíduos são levados a tornarem-se indivíduos por eles mesmos. 

Martuccelli afirma (2002, p.30): 

 
Por razões indissociavelmente teóricas e históricas, o processo de 
constituição dos indivíduos está se tornando, verdadeiramente, um elemento 
de base da análise sociológica. No contexto atual, e principalmente a partir 
das considerações do que chamamos frequentemente de maneira confusa 
globalização, o indivíduo é cada vez mais descrito como estando submetido 
a um conjunto de fenômenos abertos e contraditórios, onde se misturam, 
ainda uma vez, antigas certezas. A tarefa da sociologia será de dar conta dos 
laços ambivalentes entre esta situação global e a injunção de tornar-se um 
indivíduo. 

 
 

Nesse sentido, o referido autor torna-se uma inspiração para pensar a 

participação singular dos indivíduos na construção de uma nova perspectiva 

sociológica, bem como as condições atuais do processo de socialização; ou seja, a 

multiplicidade de referências identitárias que circundam os sujeitos e a possibilidade 

de construção de habitus com híbridas disposições de cultura. Como ele mesmo 

argumenta, posto que o caminho socializador não é nem linear nem único, a identidade 

dos indivíduos é fruto de uma superposição e coexistência de diferentes tradições. 

Toda identidade é um amálgama de estruturas históricas anteriores dando lugar a uma 

série de conflitos internos, às vezes compreensíveis graças ao esclarecimento das 

diversas tradições de onde provêm. 

Dubet (1996) identifica a participação dos indivíduos na busca de uma 

coerência em suas práticas. Questionando o paradigma clássico da noção de 

socialização, ele oferece a categoria experiência como capaz de explicitar o empenho 

de articular a força das estruturas sociais na composição da ação individual. No 

complexo jogo da socialização compreende-se uma diversidade de dimensões, e o 

indivíduo é forçado a articular e buscar a coerência entre elas. 
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Percebe-se que a socialização conduz o indivíduo à sobrevivência, pois 

interage com as diversas possibilidades de vivência que um ser pode experimentar, 

ao longo da vida. Interessando, tão somente, a aceitação das diferenças a fim de que 

haja harmonia nas semelhanças. 

Nesse sentido, como afirma Rabelo (2008), no tocante ao aspecto da 

socialização religiosa, os indivíduos desenvolvem identificações e aprendem com uma 

determinada religião. Ingressam nessa determinada instituição religiosa e, 

consequentemente, acabam constituindo objeto importante para cientistas sociais 

interessados em discutir as relações entre sistemas religiosos e experiências 

individuais. 

Na mesma linha de pensamento, Rabelo (2008) aponta que a inserção do 

indivíduo em uma instituição religiosa constitui exemplo de socialização secundária, 

ou seja, a que se articula à primeira socialização na infância e habitualmente no âmbito 

da família, que envolvem e desenvolvem aprendizados não apenas de representações 

acerca do mundo e da sua existência, mas também de um conjunto de disposições 

corporificadas, que incluem julgamentos e sensibilidades. 

Questão central em todo processo de socialização secundária é sua 

articulação com a socialização primária, a construção de determinadas linhas de 

continuidade com esta ou a manutenção de uma estrutura de plausibilidade que 

sustente e legitime rupturas com a realidade interiorizada na infância (RABELO, 2008). 

De fato, pode-se notar que há uma consonância entre a socialização 

primária e a secundária, justificando em como as normas e atividades religiosas 

integram a educação do indivíduo na família, onde as gerações mais velhas são 

pessoas importantes para a formação religiosa das gerações mais novas. A 

socialização na instituição religiosa, portanto, configura-se como um desdobramento 

gradual da realidade apreendida na socialização primária, que envolve a construção 

de sensibilidades obtidas na família e que se estendem para a formação da identidade 

religiosa do indivíduo. 
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A socialização é a forma de construção da identidade do indivíduo-cidadão, 

e nesse sentido quanto ao aspecto de desenvolvimento da sua personalidade, caráter 

e visão de mundo é importante o contato do mesmo com os processos de socialização 

primária e secundária. 

A partir desses processos o sujeito entrará em contato com a escola, 

religião e conhecerá as regras sociais de convivência. É fato que a religião constitui 

importantíssimo papel na formação do indivíduo, na construção da sua identidade 

social e humana. 

Nesse sentido, entendendo a religião em suas diversas manifestações, 

inclusive as de matrizes africanas, diferente do que se prega, que são religiões 

demoníacas, erradas, desmoralizantes e anormais, infelizmente cria-se uma visão 

distorcida da realidade social, cultural e espiritual difundida por essas religiões. Isso, 

de fato, acarreta uma crescente manifestação de preconceito e intolerância contra as 

religiões afro-brasileiras, entretanto, estas, em seu processo de socialização, 

difundem o amor ao próximo, o respeito à natureza, a diversidade sexual, religiosa e 

à pluralidade cultural existente em nosso país. 
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2.2 A socialização e a manifestação da intolerância religiosa contra religiões de 

matriz africana no espaço escolar. 

 

 
A pesquisadora Denise Carreira revela ter percebido certo “despreparo” dos 
profissionais de educação para lidar com o problema. Ela identificou que a principal 
fonte de discriminação são as religiões neopentecostais, que historicamente usam 
métodos de “demonização” para com algumas seitas. Denise afirma ter observado 
em suas viagens casos de crianças, famílias e professores adeptos de religiões de 
matriz africana, como candomblé e umbanda, discriminados e hostilizados no seu 
cotidiano.  
Algumas crianças chegam a ser transferidas ou até mesmo abandonam a escola em 
razão da discriminação. (https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa- 
mostra-queintolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em- 
escolasbrasileiras.htm?cmpid, acesso em, 29 de julho de 2020 ). 

 

A Relatoria do Direito Humano à Educação da Plataforma DHESCA- 

BRASIL, comandada por Denise Carreira, fez uma investigação sobre casos de 

intolerância religiosa nas escolas e creches de Salvador e Rio de Janeiro, fazendo 

parte das atividades da missão nacional “Educação e Racismo no Brasil”. Esse 

documento lançado na Marcha Nacional pela Liberdade Religiosa, que foi realizado 

no Rio de Janeiro, teve o objetivo de detectar e denunciar casos de intolerância 

religiosa contra estudantes, famílias e profissionais de educação vinculados ao 

candomblé, umbanda e a outras religiões afro-brasileiras, além de abordar sobre 

casos de racismo na escola. 

 

Profissionais “despreparados” para lidar com religiões diferentes. Invasão de terreiros. 
Ofensas. Crianças isoladas por colegas e professores. Esses são alguns dos 
problemas encontrados por uma pesquisadora que visitou escolas de vários estados 
do país e constatou que a intolerância religiosa em estabelecimentos de ensino é um 
problema grave e ainda invisível para as autoridades e a sociedade.... 
(https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa-mostra 
queintolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em-
escolasbrasileiras.htm?cmpid= acesso em 29 de julho de 2020). 

 

Notícias agrupadas no tema da plataforma, sobre intolerância e violência 

religiosa, relatavam problemas de alunos ou professores evangélicos em relação ao 

ensino da cultura afro-brasileira, problemas de estudantes que devido a restrições 

religiosas não podiam comparecer a aulas ou provas, como também casos de 

agressões físicas ou psicológicas devido a intolerâncias religiosas dentro do ambiente

(
https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa
https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa-mostra-que-intolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em-escolas-brasileiras.htm?cmpid
https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa-mostra-que-intolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em-escolas-brasileiras.htm?cmpid
https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa-mostra-que-intolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em-escolas-brasileiras.htm?cmpid
https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa-mostra-que-intolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em-escolas-brasileiras.htm?cmpid
https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa-mostra-que-intolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em-escolas-brasileiras.htm?cmpid
https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa-mostra-que-intolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em-escolas-brasileiras.htm?cmpid
https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa-mostra-que-intolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em-escolas-brasileiras.htm?cmpid
https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa-mostra-que-intolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em-escolas-brasileiras.htm?cmpid
https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa-mostra-que-intolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em-escolas-brasileiras.htm?cmpid
https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa-mostra-que-intolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em-escolas-brasileiras.htm?cmpid
https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa-mostra-que-intolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em-escolas-brasileiras.htm?cmpid
https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa-mostra-que-intolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em-escolas-brasileiras.htm?cmpid
https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa-mostra-que-intolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em-escolas-brasileiras.htm?cmpid
https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa-mostra-que-intolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em-escolas-brasileiras.htm?cmpid
https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa-mostra-que-intolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em-escolas-brasileiras.htm?cmpid
https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa-mostra-que-intolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em-escolas-brasileiras.htm?cmpid
https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa-mostra-que-intolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em-escolas-brasileiras.htm?cmpid
https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa-mostra-que-intolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em-escolas-brasileiras.htm?cmpid
https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa-mostra-que-intolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em-escolas-brasileiras.htm?cmpid
https://d.docs.live.net/2fd3ea01361dd22f/Ã�rea%20de%20Trabalho/(
https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa-mostra-que-intolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em-escolas-brasileiras.htm?cmpid
https://educacao.uol.com.br/noticias/2010/09/10/pesquisa-mostra-que-intolerancia-religiosa-ainda-esta-presente-em-escolas-brasileiras.htm?cmpid
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escolar, mostrando que alunos que sofrem descriminalização dentro da escola, por 

motivos religiosos, culturais ou sociais, têm o processo de aprendizagem 

comprometido, afetando a construção da autoestima positiva no ambiente escolar. 

 

Fernando* estava na aula de artes e tinha acabado de terminar uma maquete sobre 
as pirâmides do Egito. Conversava com os amigos quando foi expulso da sala aos 
gritos de “demônio” e “filho do capeta”. Não tinha desrespeitado a professora nem 
deixado de fazer alguma tarefa. Seu pecado foi usar colares de contas por debaixo do 
uniforme, símbolos da sua religião, o candomblé. O fato de o menino, com então 13 
anos, manifestar- se abertamente sobre sua crença provocou a ira de uma professora 
de português que era evangélica. Depois do episódio, ela proibiu Fernando de assistir 
às suas aulas e orientou outros alunos para que não falassem mais com o colega.  O 
menino, aos poucos, perdeu a vontade de ir à escola. Naquele ano, ele foi reprovado 
e teve que mudar de colégio. 
In:(http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-0819/intolerância religiosa-
afeta-autoestima-de-alunos-e-dificultaaprendizagem-aponta- pesquisa). 

 

Os relatos informaram a ocorrências de casos de violência física (socos e 

até apedrejamento) contra estudantes; demissão ou afastamento de profissionais de 

educação adeptos de religiões de matriz africana ou que abordaram conteúdos dessas 

religiões em classe; proibição de uso de livros e do ensino da capoeira em espaço 

escolar; desigualdade no acesso a dependências escolares por parte de lideranças 

religiosas, em prejuízo das vinculadas a matriz africana; omissão diante da 

discriminação ou abuso de atribuições por parte de professores/as e diretores/as etc. 

Em São Paulo, o processo de colher informações está em andamento. 

 

Essa omissão e silenciamento são praticados por muitas professoras e professores, 
atitude que pode ser interpretada como legitimadora da ofensa por aquele que a 
prática. Essas situações levam estudantes à repetência, evasão ou solicitação de 
transferência para outras unidades educacionais, contribuindo para o baixo 
desempenho escolar. No caso de intolerância praticada contra profissionais da 
educação, as agressões resultam em demissões, esgotamento físico e psíquico e 
solicitação de afastamento. O pacto de silencio diante do problema de intolerância 
religiosa em relação às religiões de matriz africana é uma das facetas da 
manifestação do racismo, prática ainda hoje negada na nossa sociedade e no espaço 
escolar. (Relatoria do Direito Humano à Educação da Plataforma Dhesca-Brasil, 
pg.08) 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-0819/intolerância
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Para Denise Carreira, coordenadora do programa Diversidade, Raça e 

Participação, da Ação Educativa e Relatora Nacional pelo Direito à Educação, a 

discriminação e a violência históricas contra pessoas de religiões de matriz africana 

sofrem de profunda invisibilidade no debate educacional e as denúncias apontam que 

ela vem aumentando em decorrência do crescimento de determinados grupos 

neopentecostais nas periferias das cidades e de seu poder midiático; da ambiguidade 

das políticas educacionais com relação à defesa explicita da laicidade do Estado e do 

insuficiente investimento na implementação da lei 10.639/2003 que tornou obrigatório 

o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira em toda a educação básica. 

 
Partindo-se do pressuposto de que a intolerância religiosa é uma ação de 

intransigência em relação às outras religiões e principalmente, em relação às religiões 

afro-brasileiras, conclui-se que essa atitude se encontra na dimensão do racismo que 

marca a história de pessoas negras, de sua descendência africana e de sua cultura 

no Brasil. Dessa maneira, as manifestações de menosprezo e os ataques à adeptos 

de religiões afro- brasileiras somadas aos apelidos depreciativos, às brincadeiras e 

piadas alusivas à cor da pele, à ridicularização de traços físicos, expressam também 

a intolerância racial e revelam as muitas faces do racismo brasileiro e lamentavelmente 

a escola ainda não tem o preparo adequado para lidar com essas situações mesmo 

após a lei 10639/2003, é de muita relevância que o professor de Sociologia, bem como 

as metodologias de ensino da mesma estejam alinhados para garantir e efetivar um 

bom desenvolvimento educacional em nosso país. 
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3. O ENSINO DE SOCIOLOGIA EM CONTEXTO COM A LEI 10639/2003. 

 
 

“A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 205, capítulo 3º, garante o 
“pleno desenvolvimento da pessoa, e seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

“O ensino médio tem como uma de suas finalidades preparar o educando 
para desenvolver o pensamento crítico (BRASIL, LDB nº 
9.394/1996, art. 35, III).” 

 
A disciplina de Sociologia de acordo com as prerrogativas legais a partir da 

edição da Lei nº 11.684/2008, que alterou a Lei nº 9.394/1996, das Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), foi implantada no ensino médio, tendo em vista que o 

desenvolvimento da formação do professor, oferece os conhecimentos necessários 

para o exercício da sua profissão, isso o permite ter a possibilidade de causar reflexão 

no aluno, instrumentalizando-o com o princípio epistemológico que caracteriza a 

própria fundamentação de ensino e pesquisa em Sociologia : o processo de 

“desnaturalização” e a atitude de “estranhamento”. 

 

Nesse sentido, é possível dizer que uma das tarefas mais importantes da sociologia 
para a formação docente é pensar sociologicamente as especificidades das 
instituições escolares, das salas de aula e seus sujeitos e sua complexa relação com 
a sociedade. São movimentos de desnaturalizar, estranhar e exercitar a “imaginação 
sociológica” ao analisar as relações entre educação e sociedade. Na verdade, mais 
que discorrer sobre uma série de conceitos, a disciplina pode contribuir para a 
humanização das relações, tão fundamental para a formação docente, na medida em 
que proporcione a problematização da realidade próxima dos educandos a partir de 
diferentes perspectivas, bem como pelo confronto com realidades culturalmente 
distantes. (LABORNE; SANTOS, p. 73, 2017). 

 

Nesse mesmo cenário a própria implantação da lei nº 10.639/2003, 

possibilita a disciplina de Sociologia uma profunda contribuição e participação na 

formação crítica e cidadã do jovem, promovendo-lhe maior autonomia intelectual e 

capacidade reflexiva para problematizar, através do estranhamento e da 

desnaturalização, os fenômenos sociais e, assim, poder percebê-los e compreendê- 

los como fenômenos construídos social e historicamente, logo, passíveis de mudança. 
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É de extrema importância discutir a maneira a qual os docentes irão utilizar 

os instrumentos teórico metodológicos para o ensino de Sociologia no ensino médio 

no que concerne sobre a construção de uma reeducação para as relações étnico-

raciais e cultura afro-brasileira, a partir do entendimento da lei nº 10.639/2003, e é 

nessa conjuntura que a revista “Axé de Ouro”, visa apresentar-se como proposta de 

material didático/pedagógico para professores e alunos do ensino médio trabalharem 

na disciplina de Sociologia. 

 

Compreende-se, assim, que a sociologia, a partir da implementação da Lei 
nº 10.639/2003, pode fornecer instrumentos teóricos e metodológicos para 
que seja possível problematizar o tema das relações raciais na sociedade 
brasileira a partir de sua historicidade, ou seja, suas manifestações ao longo 
da História, compreender inclusive seu enraizamento na contemporaneidade, 
especialmente na difusão e na perpetuação do mito da democracia racial. 
Sem a pretensão de esgotar essa temática, acredita-se que a sociologia, em 
uma perspectiva introdutória e ao se utilizar de seus instrumentos teórico- 
metodológicos, pode auxiliar na busca de uma educação antirracista. Esse é 
um debate a ser enfrentado nos cursos de formação docente com vistas à 
efetiva implementação da Lei nº 10.639/2003 na educação básica no país. 
(LABORNE; SANTOS, p. 77, 2017). 

 

Desse modo, os professores de sociologia têm uma boa carga de 

conhecimento que podem agregar à Lei 10.639/2003, quando se trata da construção 

do pensamento social brasileiro e suas manifestações políticas, religiosas e culturais, 

e na aplicação efetiva da lei nas aulas de sociologia, criando assim um ciclo de debates 

acerca do racismo estrutural, e da violência e intolerância religiosa contra religiões de 

matriz africana que são reflexos dessa discriminação racial que compõem a sociedade 

brasileira até dos dias de hoje. 

 

Os mesmos preconceitos permeiam também o cotidiano das relações 
sociais de alunos entre si e de alunos com professores no espaço escolar. No 
entanto, alguns professores, por falta de preparo ou por preconceitos neles 
introjetados, não sabem lançar mão das situações flagrantes de discriminação 
no espaço escolar e na sala como momento pedagógico privilegiado para 
discutir a diversidade e conscientizar seus alunos sobre a importância e a 
riqueza que ela traz à nossa cultura e à nossa identidade nacional. trilhar rumo 
a uma sociedade democrática, justa e igualitária, revertendo os perversos 
efeitos de séculos de preconceito, discriminação e racismo. (MUNANGA, 
2005, p.15). 
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Portanto o ensino de sociologia no ensino médio procura a problematização 

dos fenômenos sociais oportunizando aos alunos a pensarem e perceberem os 

fenômenos sociais do qual fazem parte. Dessa maneira, a Sociologia torna-se uma 

importante ferramenta para explorar o ensino de história e cultura afro brasileira e 

buscar o debate acerca da desnaturalização do racismo, do preconceito e a 

discriminação com relação a intolerância a religiões afro-brasileira, presente na escola 

e em outras instituições sociais. 

 

Ao se considerar que a Lei nº 10.639/2003 torna obrigatório o ensino de 
arte e cultura africana e afro-brasileira na Educação Básica, reafirma-se a 
necessidade da contribuição específica da Sociologia na formação inicial de 
professores com o objetivo, entre outros, de analisar sociologicamente as 
relações étnico-raciais na sociedade brasileira, uma vez que entendemos as 
potencialidades da perspectiva sociológica para auxiliar na construção de 
uma educação antirracista. (LABORNE; SANTOS, p. 77, 2017). 

 

O professor de Sociologia ainda tem muitos desafios de ordem pedagógica 

e epistemológica, levando em consolidação que a disciplina de sociologia enquanto 

uma disciplina escolar, sofreu intermitências e ainda está se estruturando assim como 

sua própria constituição enquanto campo de conhecimento. Contudo é necessário o 

posicionamento dos professores que aplicam a Lei 10639/03 no ensino de sociologia, 

com uma mediação didática onde se manifeste como prioridade o trabalho docente 

responsável, democrático e includente, para promover a o respeito mútuo e a paz na 

escola. 
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4. CONCLUSÃO 

 

 
É dever do Estado garantir por meio da educação os direitos iguais para o 

desenvolvimento de todos os cidadãos. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro- 

brasileira e Africana (2004), elucida que a demanda da comunidade afro-brasileira por 

reconhecimento, valorização e afirmação de direitos, no que diz respeito à educação, 

passou a ser particularmente apoiada com a promulgação da Lei 10.639/2003, que 

alterou a Lei 9.394/1996, assim , estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de 

história e cultura afro-brasileiras e africanas, oportunizando as escolas a colocar em 

plano pedagógico a discussão e prática do ensino da história e cultura afro-brasileira 

e africana, e o combate ao racismo e consequentemente à intolerância religiosa contra 

religiões afro-brasileiras. 

A Relatoria do Direito Humano à Educação da Plataforma DHESCA- 

BRASIL, comandada por Denise Carreira, fez uma investigação sobre casos de 

intolerância religiosa nas escolas e creches de Salvador e Rio de Janeiro, fazendo 

parte das atividades da missão nacional “Educação e Racismo no Brasil”, onde 

continha relatos que informaram ocorrências de casos de violência física contra 

estudantes, demissão ou afastamento de profissionais de educação adeptos de 

religiões afrobrasileiras, ou professore que abordassem conteúdos dessas religiões 

em classe, proibição do ensino de capoeira no espaço escolar e até a omissão diante 

da discriminação ou abuso de atribuições por parte de professores e diretores. 

Por isso é fundamental os professores de Sociologia mobilizar a discussão 

racial na escola , enquanto temática pedagógica, explanando e desconstruindo o 

racismo estrutural e a intolerância religiosa com religiões afrobrasileiras que são 

refletidos nessa instituição social, além de atuarem com o diálogo e intervenção na 

realidade social dos estudantes, exatamente por que no espaço escolar é que se deve 

iniciar um processo de ressignificação dos valores sociais e éticos, do respeito à 

diferença religiosa. 

A escola, com o ensino de Sociologia, assume então em um momento 

marcante na vida de um ser, a responsabilidade de dar novo sentido e significado aos 

valores que foram negligenciados pelas demais instituições sociais. 
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Dessa forma a partir da visão sociológica, associada ao estranhamento e a 

desnaturalização como princípios epistemológicos de pesquisa no ensino de 

Sociologia, é que se compreende que as religiões de origem africana como a umbanda 

e o candomblé, e as demais religiões afro-brasileiras fazem parte da construção da 

identidade e formação social brasileira. 

É fato que as escolas ainda não estão preparadas para debater e dialogar 

sobre o ensino e a conscientização a respeito de religiões afro-brasileiras, mesmo 

após a Lei 10639/2003, que garante o ensino de história e cultura afro-brasileira, 

porque nem sempre dispõe de funcionários e professores, até mesmo de Sociologia, 

especialista no assunto, ou que possa ser proposto pela própria coordenação e gestão 

escolar. Esses setores ainda resistem, de alguma forma, ao desenvolvimento de 

projetos afro-culturais e inter-religiosos, seja por ignorância ou por pura discriminação 

e intolerância religiosa. 

O professor de Sociologia, em articulação com os demais professores de 

outras disciplinas pode fazer um trabalho de conscientização sobre a diversidade 

religiosa no Brasil, a fim de promover o respeito, a igualdade e a fraternidade entre 

religiões distintas, e a ampliação do diálogo, do conhecimento, do debate e 

intervenções pedagógicas para contribuição de educação sociológica e da promoção 

da cultura de paz na escola de maneira mais eficiente e comprometida com o que 

exige a lei 10.639/2003 acerca do conhecimento da história, cultura e religiosidade 

afro- brasileira. 

Para isso, a proposta dessa dissertação apresenta como apêndice uma 

revista como material didático-pedagógico, para ser utilizado em escolas de ensino 

médio, como material de apoio para professores de Sociologia e estudantes no 

combate ao racismo, discriminação e intolerância religiosa especialmente contra as 

religiões afro-brasileiras e assim contribuir para a efetivação da lei 10.639/2003, 

valorizando o respeito mútuo, a identidade religiosa de cada estudante, a inclusão e 

principalmente a promoção de uma cultura de paz na escola. 
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APÊNDICE B– TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Título do Estudo: Pesquisa de Campo 

Pesquisador: Clodomir Ferreira da Silva Júnior 

Instituição: Universidade Federal do Ceará- UFC 

Telefone para contato: (86)9 9424-3175 Local da coleta de dados: Escolas e 

terreiros 

Prezado (a) Senhor(a), 

Você está sendo convidado (a) a responder às perguntas deste questionário de forma 

totalmente voluntária. Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder 

este questionário/entrevista, é muito importante que você compreenda as informações 

e instruções contidas neste documento. O pesquisador deverá responder todas as 

suas dúvidas antes que você decida participar. Você tem o direito de desistir de 

participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade e sem perder 

os benefícios aos quais tenha direito. 

Objetivo do estudo: Analisar os impactos sociais ocasionados pela a Intolerância 

contra as religiões de matrizes africanas nas escolas públicas de Teresina - PI. 

Procedimentos: Sua participação nesta pesquisa consiste apenas no preenchimento 

de questionário, respondendo às perguntas formuladas que abordam investigar de que 

forma acontece a intolerância religiosa nos espaços escolares. 

Benefícios: Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado. Riscos: 

O preenchimento deste questionário não representará qualquer risco de ordem física 

ou psicológica para você. 

Sigilo: As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelo 

pesquisador responsável. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum 

momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados. Ciente e 

de acordo com o que foi anteriormente exposto, eu 

  , estou de acordo em 

participar desta pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, ficando com a 

posse de uma delas. 

Local e data:      

Assinatura:   

Pesquisador responsável:    
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO APLICADO COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

Idade * 

Sexo * 

( )masculino 

( )feminino 

Série * 

Turno * 

( )manhã 

( )tarde 

( )integral 

1. Qual sua religião * 

( )Católica 

( )Evangélica 

( )Umbanda/Candomblé 

( )Espiritismo 

2. Existem alunos de outras religiões na sua escola? Como vocês se relacionam? * ( 

)Sim; porém não temos interação. 

( )Sim; nos relacionamos bem. 

( )Não. 

( )Sim; Bem, ,mas com algumas restrições. 

( )Sim; mas não temos uma boa convivência. 

3. Qual sua opinião sobre abordagem pelo professor de temas relacionados 
às religiões afro-brasileiras (Umbanda, Candomblé, etc.), na sala de aula? * ( 
)Concordo plenamente. 

( )Bom, mas minha religião não permite assistir aulas assim. 

( )Não concordo, pois não são religiões. 

Não concordo, pois não considero um local adequado para se falar sobre isso. 

4.Você já presenciou alguém ser agredido na escola por sua opção religiosa? * ( 

)Sim, com a religião católica 

( )Sim, com a religião evangélica. 

( )Sim, com religião afro- brasileira ( Umbanda e Candomblé). 

( )Sim, com uma outra religião. 

( )Não, nunca presenciei. 

5. Se você presenciou agressão por conta da opção religiosa, quem foi o autor do ato? 

( )Aluno(a). 

( )Professor(a). 

( )Diretor(a). 

6. Você já sofreu preconceito, discriminação ou bullying por conta de sua religião ? * 

( )Sim 

( )Não 

7. Você aceita participar em um outro momento dessa pesquisa? * 

( )Sim 

( )Não 

8. Você escolhe os seus amigos pela sua opção religiosa? 

( )Sim 

( )Não 
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APÊNDICE D – PERGUNTAS DA ENTREVISTA QUALITATIVA PARA ALUNOS 

ADPETOS E RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRA 

 
 

1) Você já sofreu bullying, algum tipo de preconceito, discriminação ou intolerância 

religiosa na rua, ou em outro ambiente fora de casa, por conta de ser de religião 

afro-brasileira? 

 
2) Você já foi vítima de preconceito ou intolerância religiosa, por ser de religião de 

matriz africana na sua escola? Se sim, relate como aconteceu. 

 
3) Como a temática sobre cultura negra, é trabalhada em sua escola? Existe 

algum(alguns) evento(s) específico(s), em alguma(algumas) data(s), que 

discuta esse tema? 

 
4) Quando você está de preceito religioso, qual a reação de alunos, professores, 

coordenadores, e demais funcionários da sua escola? Existe algum tipo de 

estranhamento, alguma fala preconceituosa? 

 
5) Você se sente de alguma forma isolado na sua escola por estar usando algum 

acessório sagrado de sua religião? 

 
6) Na sua escola alguma vez foi trabalhado em forma de palestra, gincana, 

debate, diálogo, sugerido por algum professor ou coordenação pedagógica, 

sobre a temática de racismo contra o negro, intolerância ou desrespeito contra 

a cultura afro-brasileira de forma geral? 

 
7) Seu professor de Sociologia trabalha ou já trabalhou o tema intolerância 

religiosa ou racismo religiosa na sua escola? Se sim relate como foi, se não, 

tente explicar a possível causa do mesmo não realizar esse trabalho. 

 
8) Como você acha que seu professor de Sociologia pode contribuir para a 

sociedade, ao trabalhar os temas sobre intolerância e racismo religioso? 

 
9) Como você entende o que é, ou o que pode ser racismo e intolerância religiosa 

dentro ou fora da sua escola, ou seja, nos ambientes que você frequenta 

cotidianamente? 
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ANEXO A – LEI Nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. 

 
 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras 

providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: 

 
"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. § 
1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo 
da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição 
do 

 
povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. § 
2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no 
âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e 
de Literatura e História Brasileiras. 

 
§ 3º (VETADO)" 

"Art. 79-A. (VETADO)" 

"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como 'Dia Nacional da 

Consciência Negra'." 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182º da Independência e 115º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque 
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ANEXO B – CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/CONSELHO PLENO 

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 17 DE JUNHO DE 2004. 

 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

O Presidente do Conselho Nacional de Educação, tendo em vista o disposto no art. 

9°, § 2°, alínea “c”, da Lei n° 9.131, publicada em 25 de novembro de 1995, e com 

fundamentação no Parecer CNE/CP n° 3/2004, de 10 de março de 2004, homologado 

pelo Ministro da Educação em 19 de maio de 2004, e que a este se integra, resolve: 

Art. 1° A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e 

Africana, a serem observadas pelas Instituições de ensino, que atuam nos níveis e 

modalidades da Educação Brasileira e, em especial, por Instituições que desenvolvem 

programas de formação inicial e continuada de professores. § 1° As Instituições de 

Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos 

cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico Raciais, bem como o 

tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos 

termos explicitados no Parecer CNE/CP n° 3/2004. § 2° O cumprimento das 

referidas Diretrizes  Curriculares, por  parte das instituições  de ensino, será 

considerado na avaliação das condições de funcionamento do estabelecimento. 

Art. 2° As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico 

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas constituem- 

se de orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, execução e 

avaliação da Educação, e têm por meta, promover a educação de cidadãos atuantes 

e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando 

relações étnico-sociais positivas, rumo à construção de nação democrática. 78 

§ 1° A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação e 

produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem 

cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de 

negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e 

valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira. 

§ 2° O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana tem por objetivo o 

reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro- -brasileiros, 
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bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes 

africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas. 

§ 3° Caberá aos conselhos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios desenvolver as Diretrizes Curriculares Nacionais instituí das por esta 

Resolução, dentro do regime de colaboração e da autonomia de entes federativos e 

seus respectivos sistemas. 

Art. 3° A Educação das Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e Cultura Afro- 

Brasileira, e História e Cultura Africana será desenvolvida por meio de conteúdos, 

competências, atitudes e valores, a serem estabelecidos pelas Instituições de ensino 

e seus professores, com o apoio e supervisão dos sistemas de ensino, entidades 

mantenedoras e coordenações pedagógicas, atendidas as indicações, 

recomendações e diretrizes explicitadas no Parecer CNE/CP n° 003/2004. 

§ 1° Os sistemas de ensino e as entidades mantenedoras incentivarão e criarão 

condições materiais e financeiras, assim como proverão as escolas, professores e 

alunos, de material bibliográfico e de outros materiais didáticos necessários para a 

educação tratada no “caput” deste artigo. 

§ 2° As coordenações pedagógicas promoverão o aprofundamento de estudos, para 

que os professores concebam e desenvolvam unidades de estudos, projetos e 

programas, abrangendo os diferentes componentes curriculares. 

§ 3° O ensino sistemático de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação 

Básica, nos termos da Lei n° 10639/2003, refere-se, em especial, aos componentes 

curriculares de Educação Artística, Literatura e História do Brasil. § 4° Os sistemas de 

ensino incentivarão pesquisas sobre processos educativos orientados por valores, 

visões de mundo, conhecimentos afro-brasileiros, ao lado de pesquisas de mesma 

natureza junto aos povos indígenas, com o objetivo de ampliação e fortalecimento de 

bases teóricas para a educação brasileira. 

Art. 4° Os sistemas e os estabelecimentos de ensino poderão estabelecer canais de 

comunicação com grupos do Movimento Negro, grupos culturais negros, 79 

instituições formadoras de professores, núcleos de estudos e pesquisas, como os 

Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, com a finalidade de buscar subsídios e trocar 

experiências para planos institucionais, planos pedagógicos e projetos de ensino. Art. 

5° Os sistemas de ensino tomarão providências no sentido de garantir o direito de 

alunos afrodescendentes de frequentarem estabelecimentos de ensino de qualidade, 
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que contenham instalações e equipamentos sólidos e atualizados, em cursos 

ministrados por professores competentes no domínio de conteúdos de ensino e 

comprometidos com a educação de negros e não negros, sendo capazes de corrigir 

posturas, atitudes, palavras que impliquem desrespeito e discriminação. Art. 6° Os 

órgãos colegiados dos estabelecimentos de ensino, em suas finalidades, 

responsabilidades e tarefas, incluirão o previsto o exame e encaminhamento de 

solução para situações de discriminação, buscando-se criar situações educativas para 

o reconhecimento, valorização e respeito da diversidade. § Único: Os casos que 

caracterizem racismo serão tratados como crimes imprescritíveis e inafiançáveis, 

conforme prevê o Art. 5°, XLII da Constituição Federal de 1988. 

Art. 7° Os sistemas de ensino orientarão e supervisionarão a elaboração e edição de 

livros e outros materiais didáticos, em atendimento ao disposto no Parecer CNE/CP 

n° 003/2004. 

Art. 8° Os sistemas de ensino promoverão ampla divulgação do Parecer CNE/CP n° 

003/2004 e dessa Resolução, em atividades periódicas, com a participação das redes 

das escolas públicas e privadas, de exposição, avaliação e divulgação dos êxitos e 

dificuldades do ensino e aprendizagens de História e Cultura Afro- Brasileira e Africana 

e da Educação das Relações Étnico-Raciais. 

§ 1° Os resulta dos obtidos com as atividades menciona das no caput deste artigo 

serão comunicados de forma detalhada ao Ministério da Educação, à Secretaria 

Especial de Promoção da Igualdade Racial, ao Conselho Nacional de Educação e aos 

respectivos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, para que encaminhem 

providências, que forem requeri das. 

Art. 9° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. Roberto Cláudio Frota Bezerra Presidente do Conselho 

Nacional de Educação 

Roberto Cláudio Frota Bezerra 

Presidente do Conselho Nacional de Educação 
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ANEXO C – Lei nº 11.635, de 27 de dezembro de 2007   

Institui o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1o Fica instituído o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa a ser 

comemorado anualmente em todo o território nacional no dia 21 de janeiro. 
 

Art. 2o A data fica incluída no Calendário Cívico da União para efeitos de 

comemoração oficial. 
 

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 27 de dezembro de 2007; 186o da Independência e 119o da República. 
 
 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Gilberto Gil 



82 
 

 
 
 

ANEXO D – NOTÍCIAS SOBRE INTOLERÂNCIA RELIGIOSA EM ESCOLAS 

 
 

“Aluna denuncia que foi expulsa de sala por usar colares de umbanda; polícia 

investiga”. 

Catarina Malheiros / Cidadeverde.com Catarina Malheiros / Cidadeverde.com 

 
 

“Uma estudante de 15 anos registrou boletim de ocorrência na Delegacia de 

Defesa e Proteção dos Direitos Humanos e Repressão às Condutas Discriminatórias 

contra um professor de Matemática da escola municipal Professor Ofélia Leitão no 

bairro Esplanada, zona Sul de Teresina. A jovem denuncia que foi expulsa da sala de 

aula por estar usando guias, colares de contas utilizados por adeptos da umbanda. “ 

 

A aluna, que é umbandista, descreve que chega a esconder os colares embaixo 

do uniforme para evitar comentário, mas desta vez, como as contas apareceram pela 

farda e geraram uma discussão que culminou com sua expulsão de sala. “ (Cidade 

verde, https://cidadeverde.com/noticias/282095/aluna-denunciaque-foi-expulsa-de- 

sala-por-usar-colares-de-umbanda-policia-investiga, acesso em 07/05/2019). 
 

” Eu estava no intervalo quando meus fios de conta apareceram por baixo 

do uniforme. Um amigo meu olhou e ficou pegando. Eu falei: ’Não pode pegar 

porque minhas guias contêm energias espirituais’. O professor que estava 

perto olhou e falou: ‘Não toca nela que ela está cheia de macumba’, e meus 

colegas já ficaram olhando torto. Na hora fiquei bem constrangida e não 

consegui falar nada. Na entrada da sala eu já estava bem envergonhada e 

fiquei meio triste na aula de cabeça baixa. Foi quando ele falou: "Saia da 

minha sala, você parece que está dormindo", ele disse. Eu falei que não e ele 

insistiu: ‘saia não quero saber, vaza, caia fora”. Eu ainda disse que ele 

precisava respeitar os alunos, e ele respondeu: ‘não vou respeitar ninguém e 

se você quiser me processar pode processar, já tenho 12 processos nas 

costas, mais um não vai me fazer falta’”, descreve a jovem. (Cidade verde, 

https://cidadeverde.com/noticias/282095/alunadenuncia-que-foi-expulsa-de- 

sala-por-usar-colares-de-umbanda-policiainvestiga, acesso em 07/05/2019). 
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Fonte, Extra.globo.com 

 
“Jovem é vítima de intolerância religiosa dentro de escola em São Gonçalo” 

 
“A Polícia Civil investiga um caso de intolerância religiosa ocorrido dentro de 

uma escola pública em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Aluna do 6º ano 

no Colégio estadual Padre Manuel da Nóbrega, no bairro Brasilândia, a jovem 

Kethelyn Coelho, de 15 anos, que é candomblecista, foi alvo de ofensas por parte de 

outros estudantes em sala de aula. Ao ouvir provocações como “gorda macumbeira” 

e “macumbeiros têm que morrer”, a vítima se levantou para discutir com os 

adolescentes e acabou sendo expulsa do recinto pela professora. O caso foi registrado 

na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo, no último dia 14.” 

Extra, globo, com,2017 https://extra.globo.com/casos-de-policia/jovemvitima-de- 

intolerancia-religiosa-dentro-de-escola-em-sao-goncalo-21734126.html. 
 

Estudante agredida por intolerância religiosa dentro de escola não quer voltar 

ao colégio 
 

 

 
Fonte, Extra.globo.com 

“Há um mês, a adolescente Agnes, de 14 anos, não quer 
voltar ao Colégio Estadual Alfredo Parodi, em Curitiba, por 
vergonha. No dia 31 de agosto, a jovem foi agredida por uma 
colega de turma, dentro da escola, por intolerância religiosa. 
A motivação para a agressão foi uma foto, postada no dia 
anterior em uma rede social, em que a menina aparece ao 
lado da mãe e de uma amiga, as três do Candomblé.” 
(EXTRA, https://extra.globo.com/noticias/brasil/estudante- 
agredida-por-intoleranciareligiosa-dentro-de-escola-nao- 
quer-voltar-ao-colegio-17650415.html, acesso em 
07/05/2019). 

 

“A gente ia levar uma amiga no aeroporto e tirou uma foto com ela lá. A 
Agnes foi marcada na foto e viram no Facebook dela. No dia seguinte, na 
primeira aula, uma menina disse que não queria ficar perto da Agnes porque 
ela era da macumba. A Agnes começou a explicar o que era, mas depois 
falaram que iam chutá-la, porque ela é da macumba. A menina foi e chutou a 
Agnes, que caiu com a cabeça na parede explica a mãe da adolescente, Dega 
Maria Pascoal. “(EXTRA, 
https://extra.globo.com/noticias/brasil/estudante-agredida-por- 
intoleranciareligiosa-dentro-de-escola-nao-quer-voltar-ao-colegio- 
17650415.html, acesso em 07/05/2019). 
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