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APRESENTAÇÃO 
Este trabalho é produto das atividades da disciplina Compreensão da Função 

Social da Escola, ministrada pela professora Helena Rocha com objetivo de ser 

apresentado no XXVII Seminário Integrador das Licenciaturas do IFPA – Campus 

Belém. 

A revista trata de três problemáticas que estão presentes no ambiente escolar, 

temáticas estas que são: violência contra o professor, intolerância religiosa e 

sexualidade na escola. Aborda estas realidades a fim de mostrar como elas são 

tratadas na prática pela escola e sociedade. Traz esses problemas divididos em 

artigos, juntamente com os resumos dos teóricos utilizados na construção, desde 

curiosidades de cada tema, charges que abordam de forma simples e direta estas 

discussões, reportagens que abordam os aspectos apresentados na revista por 
meio de atividades de interação e intervenção, assim como entrevista de pessoas 

que tem conhecimento acerca do que foi abordado na construção da revista. 

Usa abordagens como entrevistas diretas em transcrição de áudio, 

embasando os temas referentes à vista dos teóricos abordados em sala de aula. 

Faz uso de pesquisas feitas no âmbito dos temas, para então se ter base e reforçar 

os pensamentos e soluções acerca das problemáticas, fazendo pequenas 

referências para chamar a atenção dos leitores interessados na revista. 

A revista tem como foco mostrar as realidades no ambiente escolar:  
intolerância religiosa, sexualidade na escola e violência contra o professor em que 

cada uma dessas influencia na sociedade, seja ela em forma positiva ou negativa 

dependendo de suas abordagens frente a uma problemática da sociedade que se 

insere na escola. Os presentes artigos mostram e informam a realidade de cada 

tema e como ocorre a influência na construção pessoal e social. Traz relatos para 

cada uma dessas experiências, com uma análise da vivência dos entrevistados, 

assim como, suas experiências vividas, aliando à ótica dos temas abordados para 

apresentar e sustentar as teorias e aplicações sobre estes. 

Em nossas experiências vimos o quanto essas problemáticas podem refletir na 

construção da sociedade, pois as relações que são empregadas na escola podem 

refletir no comportamento social a partir da saída do aluno para a sociedade, 
havendo as diversidades de ideias que interligam e, sendo abordados pelos tipos 

de violência que ocorrem no dia a dia. A falta de compreensão e informação é 

causa de preconceito e violência, fazendo com que os alunos ajam de forma não 

conivente com os indivíduos que estão expressando suas ideias e formas de ser, 

sendo livres para serem o que são e se apresentarem não só no ambiente escolar, 

mas na sociedade. 

Agradecemos a Deus por toda a força, ânimo e coragem que tivemos para 

finalizarmos o trabalho em meios às dificuldades. Agradecemos, também, à 

professora Helena Rocha, que nos orientou nessa caminhada na produção da  

revista e pela imensa paciência e sabedoria, pois a sua ajuda foi de fundamental 

importância para a elaboração do que construímos e que incentivou a nossa 

evolução a cada dia. E, apesar de todas as dificuldades que tivemos ,se não fosse 

por elas, não sairíamos do lugar, até mesmo as críticas que recebemos nos 

auxiliaram para a nossa formação enquanto discentes. 



CAPÍTULO 1 



ENTREVISTA 

Prof. Dr. Aiala Colares 

Coordenador do curso de pós-

graduação em ensino de geografia 

da Amazônia – UEPA. 

Entrevista realizada no dia 29 de março de 2019, na qual o professor conversou e 

algumas perguntas foram feitas sobre o tema “Função Social da Escola”. 

 primeira questão que a 

gente tem que 

compreender é o 

modelo educacional 

brasileiro. Temos que compreender, por 

exemplo, que mesmo depois da 

descolonização, ainda permaneceu uma 

colonilidade referente, por exemplo, a um 

modelo de mundo que foi apresentado 

pra a gente dentro de um contexto 

chamado sistema moderno colonial 

civilizatório do mundo europeu, de uma 

história europeia que a gente reproduz. Isso 

de fato também influenciou nos processos 

de formação das escolas e, por 

conseguinte de todo sistema educacional. 

Então prevalece um mundo moderno que 

a escola reproduz que é branco, que é 

hétero, e que é cristão, reproduzindo uma 

lógica do mundo ocidental. Então a 

primeira  violência quem comete é próprio 

sistema educacional, quando ele não 

considera esse aspectos, e só vocês 

analisarem o livro didático, é perceptível 

como o negro é colocado nesse livro, 

pega o livro de sociologia e vê como o 

negro é colocado, pouca ou nenhuma 

abordagem aos aspectos positivos da 

presença desse povo no Brasil, acaba de 

certa forma sem apresentar com uma 

ênfase que faça entendermos a 

importância desses grupos sociais na 

formação da sociedade brasileira, o hino 

nacional, livro didático, e a própria aula do 

professor que reproduz essa lógica, porque 

existe um currículo, esse currículo 

pedagógico é um currículo escolar formal 

que é institucional, é projetado dentro de 

uma perspectiva que segue esse modelo, 

então ele não inclui nesse modelo as 

diversidades, e cada vez mais quando a 

gente pensa em abordar esses temas, 

sobre tudo no atual contexto, soa como 

uma tentativa de implementar a 

ideologia.”  

“(...)Se a escola não considera a 

diversidade, ela não consegue pensar na 

unidade, porque na verdade a escola é 

a unidade da diversidade e não a 

unidade contra a diversidade, porque 

nós temos aqui múltiplos olhares, múltiplas 

vivências, múltiplas relações, múltiplas 

religiões, e todas elas devem ser 

consideradas importantes para se 

construir uma escola combatível, uma 

escola que consiga dialogar com essa 

diversidade. Então acho que esses são os 

aspectos que a gente poderia começar 

a pensar em trabalhar enquanto um 

parâmetro que fizesse parte do nosso 

currículo acadêmico, a universidade 

pensando nessa dinâmica e como esse 

“A 



aluno da graduação será formada, mas 

considerando essas necessidades 

começando por descolonizar o sabe.” 

Qual o papel da escola diante dessas 

violências, o que ela precisa fazer? 

“Professores, técnicos e alunos precisaram 

passar por um processo de desconstrução, 

essa desconstrução não é algo que vai 

acontecer do dia para a noite, é um 

processo que pode ser lento ou rápido, 

dependendo do gral de desenvolvimento 

do sujeito, se ele está disposto a se 

desconstruir e também dependendo das 

ações que a escola vai promover e alertar 

esses sujeitos “(...) para poder se 

desconstruir e se empoderar de certos 

discursos, respeitando o lugar de fala de 

cada um, eu falo isso porque a gente uma 

sociedade machista, patriarcal, racista e 

preconceituosa, mais de 500 anos de 

formação do Brasil, então não vai mudar 

em 10 ou 20 anos, porque tu tens algo que 

há muito tempo está cristalizado na 

sociedade. Partindo desse ponto, 

inicialmente o professor do sexo masculino, 

o aluno do sexo masculino, tem que

começar a enxergar quando eles estão 

sendo machistas, quando um ato acaba 

se tornando um assedio, porque muitas 

vezes a pessoa não tem conhecimento 

sobre o tema e acha normal. Eu mesmo já 

reproduzi esse tipo de atitude como algo 

normal, e foi a partir da leitura sobre o tema 

e da fala de mulheres que eu passei a 

entender isso.’ “(...)Esse é um processo 

importante, essa desconstrução é árdua, 

ela dói, mas ela é necessária. Ela pode vim 

de duas formas, uma forma pedagógica e 

educativa, e existe outra forma que é 

muito mais dura e mais radical, que até um 

tempo atrás eu dizia que ela não era 

importante, hoje eu considero que é 

importante porque só sabe a dor quem 

sente que é essa chamada de atenção, eu 

achava que era uma coisa que 

fragmentava muito mais do que unia, mas 

pro o negro que sofre todo dia com 

preconceito, é difícil você falar que ele 

não tem que ser radical com um branco, 

porque ele passou a vida toda sofrendo 

racismo, ou de uma mulher que sofreu a 

vida inteira abusos que ela não tem ser 

radical com os homens, que ela não tem 

que odiar os homens, e até impossível 

imaginar isso, porque tem um processo de 

violência que acabou criando um trauma 

psicológico e isso aumenta a linha de 

defesa da pessoa. Você chegar e dizer pra 

ele deixar de lado isso é meio que deixar 

de lado a dor que ele sentiu a vida toda. 

Diante de tudo isso imagina o quanto é 

difícil debater esses temas dentro das 

escolas, quando temos uma dívida 

histórica com a população negra, que 

encarcerou essa população, e quando se 

vai discutir sistema de cotas, do feminismo, 

do empoderamento do movimento negro 

pra poder debater e construir caminhos 

que ajudem o Brasil contra as 

desigualdades e possa no futuro falar de 

uma violência que hoje as pessoas 

encaram como “mimimi”, como um 

discurso de “vitimismo”, mas 

desconsideram esse processo que está lá 

atrás.” 

Sobre a intolerância religiosa, você 

acha que as escolas, principalmente 

aqui em Belém, trabalham com uma 

relação de desconstruir esse 

preconceito? 

“Eu acredito que essa resposta eu não 

vou poder te da agora, porque eu 

precisaria fazer um estudo de 

levantamento de dados sobre esse 

assunto, afirmando que sim ou que não 

eu posso estar sendo muito genérico, 

me precipitando em alguma pesquisa 

que não tive acesso ainda. Então eu 

posso te dizer que ainda existe uma 

necessidade de se debater sobre isso, 

mas essa necessidade existe porque há 

uma falha das secretarias de educação 



na formação dos professores, a nossa 

formação tem que ser continua, não 

tem que ser só se formar na graduação 

fazer uma especialização é parar, eu 

tenho que me adaptar, por exemplo, a 

realidade, os contextos diferentes, o 

meu contexto de é diferente do de 

vocês de escola, então eu tenho que 

me adaptarão hoje. A linguagem é 

outra, os discursões são outras, os 

exemplos são outros, a escola ela tem 

que prepara o professor, mas ela tem 

que está preparada, é quem prepara as 

escolas? As secretarias de educação, é 

quem prepara as secretarias de 

educação? O Estado, então assim, 

ainda é muito árduo falar de 

intolerância religiosa, embora a gente 

saiba que é necessário, porque você 

tem basicamente o predomínio desse 

modelo de educação onde nós 

achamos que o cristianismo deve ser 

totalmente aceito, ainda existe de certa 

forma, um preconceito uma 

discriminação as religiões de matrizes 

africanas, e os termos que se referem às 

pessoas que professam essas religiões é  

de o “macumbeiro”, o indivíduo não é 

macumbeiro, porque macumba é um 

instrumento de percussão, mas o 

indivíduo ele é do candomblé, ele é 

umbandista, mas reproduz-se a lógica 

de que o indivíduo é macumbeiro e de 

que macumba é uma coisa ruim (...) são 

coisas muito complexas que a escola 

deveria na verdade fazer, saber fazer, 

compreender esse contexto, fazer com 

que haja respeito. E a própria escola as 

vezes acaba permitindo com que isso 

aconteça”. 

Professor, hoje a sexualidade ainda é 

um tabu, o senhor pensa existir limites 

da sexualidade dentro dos limites da 

escola? 

“Acho esse tema o mais difícil pra se 

debater, porque o que é normal pra 

mim, pode ser anormal pra ti, tem 

professores inclusive uns são meus 

amigos, que são extremamente 

homofobicos, eles não aceitam casal 

do mesmo sexo, então isso é um tabu 

que ele não vai superar jamais talvez, e 

eu acredito que ele reproduz a lógica 

do ódio mesmo, de aberração, de o 

indivíduo ser homossexual e ele não 

quere falar nem bom dia, enfim, então 

isso é um tabu que a escola carrega, 

aceitar essas formas de reprodução de 

afeto, mas isso de certa forma é um 

tabu que vai pro professor, porque 

choca o professor na sala de aula vê um 

casal do mesmo sexo se abraçando. 

Detalhe quando o professor não 

consegue entender isso, ele não 

consegue trazer isso pra se tornar um 

debate na sala de aula ele permite que 

os outros alunos ridicularizem essa 

situação, e ai começa a pratica do 

bullying, e é claro isso também é uma 

violência simbólica que evolui para uma 

violência física, e quando acontece 

gera grande grandes consequências, 

como o abandono da escola, 

depressão e atos que a gente vem 

acompanhando nos últimos anos nas 

escolas, não só no Brasil mas fora do 

também. Agora claro, a polemica é 

como a gente vai debater tudo isso, eu 

pelo menos não me sinto preparado pra 

discutir isso confesso pra vocês, eu teria 

que ter mais leitura sobre e também 

ouvir de pessoas que passaram por isso, 

ouvir LGBTs pra saber como lidar com 

isso, como aceitar essas diferenças, sem 

ser um tabu, porque na verdade se eu 

for falar disso hoje e criar um curso de 

formação, a escola vai ser acusada de 

estar reproduzindo ideologia de gênero 

e vai ser atacada e acusada de ser 



comunista ou esquerdista. E 

constantemente a gente vai ser 

atacado, qualquer caminho que a 

gente tenta seguir hoje a gente vai ser 

atacado, ou seja, de qualquer forma a 

escola vai ta sofrendo um tipo de 

violência, porque os que mais vão ser 

atacados vão ser os professores.” 

É necessário que haja um diálogo 

religioso, frente a isso e qual a posição 

do professor quando ele se depara com 

uma situação dessa de intolerância 

religiosa ou de homofobia? 

“Pois é, como eu já disse, existe um 

problema ai, e até que ponto o professor 

acha que tem que ser tolerante, entendeu, 

porque a partir dessa pergunta eu teria 

que considerar que todo professor é 

tolerante, e não é assim, tanto que muitos 

apoiaram o discurso do Bolsonaro, então 

como eu vou acha que todo professor é 

tolerante, porque não é assim, acredito 

que pensar por exemplo num debate Inter 

religioso, que a gente chama de construir 

uma possível tolerância, ela deve partir 

inicialmente do Estado, o Estado tem que 

puxar o diálogo, porque pra um professor 

puxar esse debate ele tem que ter apoio.” 

(...) “Quantos pessoas estão disposta a 

participar a participar de uma palestra que 

vá falar por exemplo de extermínio da 

juventude negra, “a é preto, porque eu 

vou me meter lá, não sou eu” ou então pra 

debater sobre a violência contra a mulher, 

sobe feminicídio, não querem, ou questão 

da tolerância religiosa, “a pra que eu vou 

me meter esse bando de macumbeiro”, 

entendeu então não é uma coisa simples, 

a gente tem que pelo menos aprender a 

um tolerar ao outro, porque pra viver de 

forma pacifica. E a escola acabou se 

tornando refém desse processo, o 

momento que a gente ta vivendo hoje, ele 

não é um momento favorável pro dialogo, 

por incrível que parece, pelo contrário esse 

momento é mais favorável pra uma 

fragmentação de vez.” 

Visando o atual momento do brasil o 

senhor acha que a função social da 

escola está comprometida? 

“Sim, muito comprometida, não só a 

escola, mas também a universidade, 

porque eu, por exemplo, estou 

ministrando a disciplina de geografia 

econômica universidade, e a base e 

toda marxista, então eu tenho que 

tomar cuidado pra não ser acusado de 

estar defendendo um modelo político 

partidário dentro da instituição, o que 

eu fiz então, combinei de iniciar com 

teóricos liberais e depois eu passo para 

as teorias marxistas, eu fiz isso porque 

senti necessidade de mostrar os dois 

lados, tanto da dialética quanto do 

liberalismo.” 

O que o senhor tem a dizer sobre o 

fato de que nos últimos dez anos 

cresceu muito a violência do aluno 

contra o professor 

“Existe uma questão importante para 

analisar, e o seguinte, que inclusive se 

fortaleceu com o movimento

conservador reacionário, é que olha só, 

primeiro que a escola sozinha ela não 

pode resolver o problema de toda a 

sociedade, ela seria ou deveria ser 

justamente o ambiente pra se pensar 

em uma sociedade justa, igualitária e 

pra se pensar também na justiça social, 

mas porque ela não consegue sozinha, 

porque na verdade a escola só resolve 

quando o tripé funciona, esse tripé é o 

Estado que deve garantir os meios para 

o funcionamento da escola, a escola

cumprindo sua função social a partir 

desse apoio institucional do estado e a 

família nesse caso as comunidades, a 

escola dialogando com a comunidade. 



Então o Estado tem que melhorar a vida 

da sociedade e melhorar o ambiente 

escolar. Esse tripé constrói um circuito 

extremamente positivo em termos de se 

compreender, por exemplo, a 

importância desse diálogo comunidade 

escola, comunidade e Estado. Quando 

eu tenho uma comunidade que está 

desamparada pelo estado, ou seja que 

ela não tem essa presença mais 

consolidada, na questão de 

infraestrutura, saneamento básico, 

habitação, esporte, lazer, cultura e etc. 

daí se tem um aluno formado por outra 

realidade, que é ocupada por outras 

coisas na falta dessas sociais causado 

pelo descaso do poder público, e 

convive com o tráfico de drogas, 

milícia, trabalho infantil, tudo isso passa 

a fazer parte do processo formativo 

desse indivíduo, e quando ele vem pra 

escola a escola não consegue 

compreender essa formação, porque 

ela está dentro de um outro parâmetro, 

que é formado por um currículo 

institucional que é o projeto político 

pedagógico da escola, e não 

compreende essa formação externa 

que é o currículo oculto, então fica difícil 

dentro da escola o professor reproduzir 

e tem um choque. Quando ele entra na 

escola ele passa a reproduzir a 

linguagem do aluno esse 

comportamento(...)”. 

“(...)A escola deveria ser o local de 

reprodução de valores que o 

indivíduo já adquire na 

comunidade dele, valores esse da 

cidadania, da cooperação, da 

solidariedade, da cultura, ou seja, o 

Estado deveria fomentar isso, 

quando isso não acontece a escola 

fica refém, e o tripé acaba não 

funcionando, por isso que pelo 

menos, não a curto prazo, nós não 

conseguiremos resolver o problema 

da educação pública. Nos últimos 

anos porque aumentou a violência 

nas escolas, porque isso é algo do 

cotidiano, não depende apenas 

da união em si, mas deve haver um 

diálogo do governo federal, 

estados e municípios. Como no 

Brasil nós temos um conflito político 

histórico então as diferenças 

políticas partidária acaba de certa 

forma tornando muito frágil isso, 

porque cada um tem uma 

perspectiva diferenciada de se 

pensar educação. Essa discursão e 

muito mais ampla e complexa do 

que a gente possa imaginar, 

porque se não tiver essa união 

dessas esferas nós não 

conseguimos então caminhar 

dentro de uma perspectiva que 

apresente o mesmo discurso e ai sim 

poder contribuir com essa 

formação que é fora da escola e ai 

a escolar vê essa formação pra 

diminuir essa violência.” 



CAPÍTULO 2 



VIOLÊNCIA CONTRA

O PROFESSOR 

 principal função social da escola é ter um 

olhar constante voltado para sociedade, 

conectando os saberes às práticas cotidianas do aluno, 

preparando-o para o exercício da cidadania. Nesse sentido, 

um dos principais objetivos da escola é o desenvolvimento 

das habilidades em convívio e da formação social de um 

indivíduo. Porém, nos últimos anos, certos problemas contidos 

na sociedade entram efetivamente na escola e, assim, 

prejudicam o andamento de atividades que são de extrema 

importância para a formação do cidadão. Entre os prejuízos, 

destaca-se a relação do aluno com o professor, na qual, 

muitas vezes, esse profissional sofre diversos tipos de violência. 

Este artigo irá mostrar a dificuldade do professor ao exercer 

seu trabalho em um país tomado pela violência. 

A 

FIGURA 1: HTTP://JOTTACLUB.COM/2016/11/PESQUISA-POE-BRASIL-EM-TOPO-DE-RANKING-DE-VIOLENCIA-CONTRA-PROFESSORES/ 
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Ao falar de escola, logo se 

resgatam várias lembranças que 

levam a estruturas como as salas 

de aula, a pintura, os horários e os 

professores, assim como as 

relações prazerosas e não tão 

boas ao longo do processo 

educacional do indivíduo. Essas 

lembranças são muito 

importantes para informações 

pedagógicas e também para o 

entendimento da dinâmica 

escolar. É a partir desse 

entendimento que podemos 

olhar para o funcionamento da 

escola e perceber seus 

problemas e desafios 

enfrentados todos os dias para 

cumprir seu papel básico de 

educar e preparar o ser humano 

para a sociedade. 

A escola se constitui como 

locus de convívio social, 

contribuindo para o primeiro 

contato do indivíduo com o 

ambiente fora do círculo familiar, 

proporcionando interações, 

convívio e educação. Esse dever 

de é designado à escola ao 

longo do processo de formação 

do cidadão, isto é, como 

responsável pelo 

desenvolvimento das habilidades 

do indivíduo. Porém, a escola 

não deve ser apenas vista por 

esse aspecto e sim abrangendo 

princípios como acessibilidade, 

adaptação e totalidade. 

Princípios esses atrelados aos 

agentes participativos da escola 

capazes de construir uma 

identidade para o espaço 

escolar, potencializando a 

atuação da instituição como 

motivadora e transformadora, na 

qual a educação exerce o papel 

de principal ferramenta 

transformadora da realidade 

social. 

Contudo, certos problemas 

contidos na sociedade acabam 

entrando na escola e 

modificando seu cotidiano. Entre 

todos os problemas, destaca-se a 

violência, mais especificamente 

a violência contra o professor. O 

professor tem como função 

principal ser um agente da 

educação, facilitando a 

aprendizagem, orientando e 

motivando os alunos no processo 

de permanência na escola e de 

ensino e aprendizagem. Porém, 

nos últimos tempos, os professores 

vêm sendo vítimas de diversos 

tipos de violência. 

Em uma pesquisa global 

realizada pela Organização para 

a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), constata-se que o Brasil 

FIGURA 2: HTTPS://BLOGDOBARBOSA.JOR.BR/ZOP-A-CHARGE-33/ 



está em primeiro lugar no ranking 

de violência contra o professor, 

pois cerca de 12,5% dos 

professores brasileiros já sofreram 

algum tipo de agressão. Atrás do 

Brasil na escala, posiciona-se a 

Estônia, com 11%, e a Austrália 

com 9,7%. Na a Coreia do Sul, na 

Malásia e na Romênia, o chega a 

ser zero.do vítimas de diversos 

tipos de violência. 

Uma pesquisa feita pelo 

Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) e divulgada pelo 

site do Senado Federal mostra o 

nível de periculosidade para os 

profissionais de educação em 

cada estado brasileiro: 

Observa-se, na imagem a 

cima, que na maior parte do 

Centro-Oeste brasileiro o índice 

de violência é acima da média, 

além dos estados do Rio de 

Janeiro, São Paulo, Sergipe, 

Tocantins e Paraná. No entanto 

em grande parte da Região 

Norte e Nordeste possuem 

índices de violência baixos 

contando com os estados do 

Espirito Santo e Santa Catarina. 

Já os demais estados como 

Amapá, Bahia, Rio Grande do 

Norte, Rondônia, Mato Grosso do 

Sul, Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul, o índice está na média 

nacional, que, nesse caso, é 51%. 

Em uma outra pesquisa, 

realizada no ano de 2015 pelo 

INEP, são mostrados diversos tipos 

de agressão e violência 

praticados dentro das escolas. 

Mais de 200 mil professores de 

escolas públicas e privadas 

foram submetidos a uma 

entrevista por meio da Prova 

Brasil. O resultado está na 

imagem abaixo: 

FIGURA 3: HTTPS://WWW12.SENADO.LEG.BR/NOTICIAS/ESPECIAIS/ 
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Nota-se que 50% dos 

entrevistados já presenciou 

agressões verbais e físicas. Outro 

número que chama bastante 

atenção é os 47% de professores 

que foram vítimas de furtos sem o 

uso de violência. Além disso, 1%, 

que corresponde a 2951 dos 

docentes, foram roubados com o 

uso de violência. Outro número 

que é interessante observar é o 

referente aos alunos que 

frequentam as aulas portando 

uma arma de fogo, por mais que 

o número seja baixo, apenas 1%,

é sempre importante vigiar para 

que nenhum crime aconteça. 

São Paulo é um dos 

estados brasileiros que possui o 

maior nível de periculosidade 

para um professor. Baseado nisso, 

o Instituto Locomotiva, a pedido

do sindicato dos docentes 

paulista (Apeoesp), realizou uma 

pesquisa com 702 professores, de 

mais de 150 municípios do 

estado, que foi publicada no 

portal G1 de notícias. Segundo 

esses dados, mais da metade dos 

professores, mais precisamente 

72%, já sofreram algum tipo de 

violência. Outro ponto bastante 

interessante que foi obtido 

indiretamente pela pesquisa foi o 

de que o índice de violência 

contra esses docentes é mais 

elevado nas regiões periféricas 

do que nas regiões centrais: 53% 

dos professores dos bairros 

periféricos dizem já ter sofrido 

algum tipo de violência em 

relação a 47% dos bairros 

centrais. Além disso, percebe-se, 

nessa pesquisa, assim como na 

anterior, que o número de 

agressão verbal contra o 

professor é sempre o maior, pois 

atinge a marca dos 44%, logo 

depois vem a descriminação 
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com 9%, o bullying com 8%, furto 

ou roubo com 6% e por último a 

agressão física com apenas 5%. 

Isso é evidente quando se 

observa os números do gráfico 

abaixo: 

Esses dados só evidenciam 

a dificuldade que o professor tem 

ao exercer sua função no País, 

pois quando um professor sai pra 

trabalhar não sabe o que pode 

estar o aguardando dentro do 

seu local de trabalho. 

Porém, esses números não 

se limitam apenas ao estado de 

São Paulo. O professor e diretor 

Antônio M. Gomes, da Escola 

Estadual Ramiro Olavo de Castro 

Ribeiro situada no bairro da 

Guanabara em Ananindeua, 

fala um pouco sobre a violência 

que os professores vêm sofrendo: 

“Bem, a questão da violência 

hoje, eu posso falar até 

poderia ser um currículo extra 

na qual o professor teria que 

se preparar, porque ele 

sempre vai se deparar com a 

situação da indisciplina na 

sala de aula, na falta de limite 

em que esse aluno chega 

trazendo pra sala de aula, na 

questão da inversão dos 

valores, do respeito. E o 

professor acaba, em sala, por 

ter que fazer essas duas 

funções. A função profissional 

enquanto professor e, ao 

mesmo tempo, também, 

fazendo essa parte de estar 

educando e estar mostrando 

pra esse aluno a questão 

desses valores e do respeito. E 

nem sempre se consegue, 

porque, por exemplo, eu digo 

pra quem trabalha com 

jovens e adultos porque o 

aluno está fora da faixa etária 

normal e ele acabou ficando 

por fatores diversos, aí vem a 

questão econômica etc., aí 

ele chega um maior de idade 

ainda no fundamental 

trabalhando com uma turma 

e ele vem trazendo todos os 

vícios e todas as mazelas da 

vida, e aí para que ele possa, 

dentro da sala de aula, ter a 

disciplina para sentar pra ler, 

pra aprender, pra exercitar, 

pra escutar uma aula é meio 

complicado. E aí o professor 

acaba muitas vezes sendo 

agredido de várias formas daí 

principalmente a questão da 

agressão verbal porque vem 

o desrespeito e se o professor

FIGURA 6: HTTPS://G1.GLOBO.COM/SAO-PAULO/NOTICIA/PESQUISA-

APONTA-QUE-44-DOS-PROFESSORES-JA-SOFRERAM-AGRESSAO-
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não tiver o conhecimento 

inclusive das leis que o 

ampara e ai eu sempre deixo 

na porta inclusive o código 

penal 331 que fala da 

questão da lei do desacato 

em quanto o professor se 

empoderar que ele e 

funcionário público e que 

tem leis que respaldem, fica 

muito complicado pra ele 

conseguir fazer um bom 

trabalho, porque o que você 

vê na atualidade nessas salas 

o professor perde muito mais

tempo buscando a atenção 

do aluno do que ministrando 

uma aula, ele perde muito 

mais tempo pedindo respeito 

do que esclarecendo um 

conteúdo cientifico, e isso faz 

com que nossas aulas, e 

olhem só tanto na escola 

particular quanto na escola 

pública você se depara com 

essa mesma situação com 

esse mesmo panorama tive 

experiencias em escolas 

particulares no qual o aluno 

chega se achando o teu 

patrão e que você tem que 

fazer o que ele quer, você 

tem que respeitá-lo, e esse 

aluno e um menor , mais os 

valores que foram passados 

pra ele foram os valores 

extremamente errados, e ai 

você tem essa relação pro 

professor ele e muito 

agressiva de certa forma.”  

A relação professor-aluno 

perpassa pela importância da 

afetividade, interagindo no 

processo de ensino e 

aprendizagem. Essa interação 

que facilita o processo educativo 

para a formação de cidadãos 

participativos. Os educadores 

em contato com a turma 

estabelecem uma conexão que 

permeia todo o processo

educacional do aluno, ou seja, o 

educador estabelece uma 

relação empática com seus 

alunos a partir do conhecimento 

trocado entre aluno e professor 

em sala de aula, o processo 

educativo se torna prazeroso 

devido às oportunidades criadas 

pela relação de empatia. Essa 

troca de saberes entre professor 

e aluno pode ser estabelecida a 

partir do modo como o professor 

investe no aluno, considerando 

cada um como ser único e 

singular capaz de ser valorizado 

para que possa desenvolver seu 

crescimento intelectual e suas 

potencialidades. O aluno que 

encontra no professor um 

referencial de educador que 

mantém a afetividade e o 

respeito nessa relação tem seu 

desenvolvimento fortalecido e 

valorizado passando a ser sujeito 

participativo e buscando 

aprender. 

O educador que conhece 

a si mesmo, livre de ideias pré-

concebidas sobre o aluno é, 



capaz de respeitar e investir no 

aluno, no potencial que ele 

possui e não idealizar um aluno, e 

esse sentimento faz com que o 

aluno queira investir em si próprio 

estimulando o desejo de pensar e 

aprender. Investir nessa relação 

de empatia entre professor aluno 

torna o processo educacional 

em sala de aula e colaborar para 

uma satisfatória aprendizagem 

dos alunos. Sendo o professor 

consciente do seu papel de 

facilitador da aprendizagem e 

não apenas ao aspecto da 

relação didática, agindo de 

maneira intermediaria entre o 

conteúdo da aprendizagem e a 

atividade construtiva para a 

assimilação do conhecimento, 

favorecendo o desenvolvimento 

intelectual dos seus alunos. 
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INTOLERÂNCIA

RELIGIOSA NA

ESCOLA 

 intolerância religiosa é crime no Brasil. De acordo 

com o artigo 5º, inciso VI da constituição Federal 

de 1988 que diz “é inviolável a liberdade de consciência e 

de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 

religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais 

de culto e a suas liturgias”, e o artigo 208º do Código Penal 

Brasileiro que diz “Escarnecer de alguém publicamente, por 

motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar 

cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar 

publicamente ato ou objeto de culto religioso: Pena - 

detenção, de um mês a um ano, ou multa. Parágrafo único 

- Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um 

terço, sem prejuízo da correspondente à violência.” 

A 

FIGURA 8: FONTE: UM SÁBADO QUALQUER 



Assim como o artigo 18 da 

Declaração Universal dos Direitos 

Humanos também trata sobre 

religião, o mesmo diz “Todo o 

homem tem direito à liberdade 

de pensamento, consciência e 

religião; este direito inclui a 

liberdade de mudar de religião 

ou crença e a liberdade de 

manifestar essa religião ou 

crença, pelo ensino, pela 

prática, pelo culto e pela 

observância, isolada ou 

coletivamente, em público ou 

em particular.” 

Dessa forma podemos 

notar que a liberdade religiosa é 

amparada por diversas leis, mas 

será que ela está sendo 

respeitada em nosso país como 

determina a lei? 

Segundo notícia do 

Observatório do terceiro setor de 

07/02/2018, demonstra que não, 

de acordo com a notícia, a 

intolerância religiosa vem 

crescendo no Brasil. Apenas 

entre janeiro de 2015 e o fim do 

primeiro semestre de 2017, o 

disque 100, canal que reúne 

denúncias, recebeu 1.486 

queixas. Isso significa que o Brasil 

registra uma denúncia do tipo a 

cada 15 horas. 

Outro dado que aponta 

que a intolerância religiosa se 

tornou um problema social tão 

grande no Brasil, foi o tema de 

redação do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), o maior 

vestibular do país, colocando em 

pauta a discussão. Em 2016 o 

tema do ENEM foi “Caminhos 

para combater a intolerância 

religiosa no Brasil”. Isso demonstra 

o quanto o assunto deve ser

tratado com seriedade. 

Como a intolerância 

religiosa se apresenta dentro dos 

espaços educacionais 

brasileiros? 

A intolerância religiosa se 

apresenta nas escolas de 

diversas maneiras. Um exemplo 

claro foi que em 2016 em que foi 

divulgado um vídeo de um caso 

de intolerância, que ocorreu em 

uma escola do bairro Águas 

Brancas na região metropolitana 

de Belém, onde uma diretora 

proibiu alguns alunos que 

realizarem um trabalho, segundo 

a reportagem os alunos 

apresentariam uma temática 

relacionada a religião afro-

brasileira e a diretora 

pertencente a uma das 

variações da religião cristã, os 

proibiu de realizarem a 

apresentação. Segundo a 

FIGURA 9: DIÁRIO ONLINE (DOL) 
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diretora os alunos disseram, 

inicialmente, que iriam "baixar" 

uma entidade na sala de aula, e 

devido a isso, ela proibiu a 

atividade. Argumentando que 

“Eles vieram dizendo que essa 

entidade era considerada 

folclore, eu nunca ouvi isso. Eu 

não tenho conhecimento sobre 

essa religião, mas sempre ouvi 

comentários que essa entidade 

que eles falam no vídeo traz 

diversos problemas a pessoas 

que estão ligadas a ela.” 

Segundo a reportagem do Diário 

Online (DOL) de 02/08/2017. 

Esse é apenas um exemplo 

em que podemos observar o 

quanto a intolerância religiosa se 

faz presente no ambiente 

escolar. Não apenas em escolas 

de educação básica como 

também em outras instituições de 

ensino, como mostra uma 

pesquisa realizada no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará (Campus 

Belém). 

Em 2016 os estudantes do 

curso de Pedagogia da turma 

C916MN do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia 

do Pará (Campus Belém) 

realizaram uma pesquisa sobre 

diversidades para o livro O lugar 

das diversidades na educação 

profissional, a amostra da 

pesquisa constituiu-se de 300 

alunos (10,9% do total de alunos), 

90 professores 

(aproximadamente 30%) e 60 

técnicos administrativos (pouco 

mais de 30%) do total da 

instituição, a partir destas 

amostra a pesquisa registrou os 

seguintes dados sobre 

diversidades religiosa no campus: 

52,67% em alunos, 43,33 em 

técnicos e 48,89 em professores. 

Estes percentuais estão presentes 

no cotidiano do instituto, além de 

que os alunos relataram que não 

percebem ações que tratem da 

diversidade religiosa. Outro dado 

apontado no livro é que cerca 

de 50% dos professores 

acreditam que haja respeito as 

diversidades, enquanto que 

cerca de 71% e 70% para 

técnicos e alunos 

respectivamente acreditam que 

há respeito as diversidades. 

Em relação a intolerância 

religiosa os dados apresentados 

pelos estudantes do curso de 

Pedagogia apontam que os 

professores presenciaram 11% de 

casos de intolerância religiosa, os 
FIGURA 10: FOTO DE RUBENS PINHEIRO 



técnicos administrativos 

relataram que presenciaram 24% 

de casos, enquanto que os 

alunos relatam 22% de casos de 

discriminação religiosa. Esses 

dados mostram que o ambiente 

escolar é rico em diversidade 

religiosa e que também há 

presença de intolerância 

religiosa. 

Apesar de a maioria dos 

professores, alunos e técnicos 

administrativos considerarem que 

há respeitos pelas diversidades 

no instituto os dados demonstram 

que a intolerância religiosa está 

presente, e eles podem ser 

reflexos das formas de 

preconceito e de discriminação 

que foram construídos 

culturalmente em nossa 

sociedade ao longo do tempo, 

logo a escola apenas reflete o 

que está presente na sociedade. 

Se o país é laico, como a 

discriminação religiosa penetrou 

no ambiente escolar? 

A educação brasileira 

inicialmente foi fundamentada 

em um processo religioso, os 

jesuítas eram os responsáveis por 

educar e catequizar os índios e os 

filhos dos colonos, com as 

reformas pombalinas foi rompido 

a união da educação com 

religião. Mas o debate continuou 

e continua com o ensino religioso 

dentro das escolas na 

atualidade. 

O problema da 

intolerância religiosa está 

enraizado na sociedade, pois 

existe o fato de que religiões se 

consideram como único e 

correto modelo a ser seguido, 

causando assim a discriminação 

das outras vertentes religiosas. Já 

que há grupos religiosos que 

acreditam que sua experiência 

religiosa é uma extensão da 

cultura ou da moralidade e por 

isso precisa abranger a todos, 

esse conservadorismo não aceita 

aspectos culturais que podem 

conflitar com sua ética religiosa 

e, portanto, estes grupos 

acreditam que precisam 

condenar, combater ou 

converter os outros grupos 

religiosos. Assim, a busca pela 

defesa da moralidade cultural 

acaba sendo a causa da 

intolerância por não haver 

aceitação ou empatia ou outras 

vertentes religiosas. 

A lei 9394/96 de diretrizes e 

base da educação nacional em 

seu Art. 33. “O ensino religioso, de 

matrícula facultativa, é parte 

integrante da formação básica 

do cidadão e constitui disciplina 

dos horários normais das escolas 

públicas de ensino fundamental, 

assegurado o respeito à 

diversidade cultural religiosa do 

Brasil, vedadas quaisquer formas 

de proselitismo”. 

Apesar de o estado ser 

laico e a lei de LDB de 1996 ser 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9394-20-dezembro-1996-362578-normaatualizada-pl.html


bem clara em relação ao ensino 

religioso, em setembro de 2017 o 

Supremo Tribunal Federal, por 6 

votos a 5, determinou que um 

estado laico como o Brasil é 

compatível com um ensino 

religioso confessional, vinculado 

a uma ou várias religiões 

específicas, nas escolas públicas. 

O julgamento, que decorreu em 

cinco sessões, revelou como a fé 

e o papel dos credos nos 

espaços públicos continuam 

sendo um desafio num país com 

vasta diversidade religiosa. 

De acordo com o novo 

mapa das religiões de Marcelo 

Côrtes Neri, 66,55% da 

população do Estado do Pará 

são católicos, 19,41% são 

evangélicos pentecostais, 5,51% 

são de outras variantes 

evangélicas, 0,46% são 

espiritualistas, 0,06% são de 

religiões afro-brasileiras, 0,10% são 

de religiões orientais e 1,17% de 

outras religiões. Esses dados 

evidenciam a grande 

diversidade de religiões no 

Estado do Pará, mas predomínio 

de religiões cristãs ainda é o 

maior. 

Segundo os dados 

apresentados em o novo mapa 

das religiões, as religiões que 

possuem matriz cristã , ainda são 

o número mais expressivo da

sociedade brasileira, mesmo 

havendo uma diversidade 

religiosa no país e o estado 

brasileiro ser considerado laico as 

igrejas ainda influenciam 

diretamente na sociedade como 

um todo, com isso, é importante 

ressaltar que, como descreve 

Louis Althusser em sua obra 

Aparelhos Ideológicos do Estado, 

as igrejas, assim como as escolas, 

fazem parte desses aparelhos 

ideológicos, portanto, tanto 

igreja quanto escola, comungam 

da  ideologia das classes 

dominantes, que por sua vez 

seguem uma linha 

predominantemente cristã. 

Ainda sobre a influência da igreja 

no estado, outro parâmetro 

importante diz respeito ao poder 

econômico ligado a elas, 

segundo a manchete da revista 

digital Em.com.br, na sua coluna 

de economia em 26/01/2014, por 

Diego Amorim e Carolina Mansur, 

é destacado o potencial

econômico das igrejas mesmo 

em tempos de crise, segundo a 

manchete: Cristãos movimentam 

R$ 21,5 bilhões no Brasil. A 

manchete ainda chama a 

atenção para o crescimento na 

arrecadação das igrejas com 

relação ao ano anterior 2011. 

Segue a manchete: Valor 

arrecadado nas igrejas católicas 

e evangélicas em 2012 é 4,3% 

maior que no ano anterior. 

Cenários desfavoráveis ou 

mesmo graves crises econômicas 

não costumam atingir a receita 

das igrejas. As doações 

respondem por 72% do dinheiro 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/24/politica/1466802333_665468.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/24/politica/1466802333_665468.html


em caixa. Outro dado 

importante fala do crescimento 

potencial de riqueza entre as 

religiões, segundo a plataforma 

digital da revista EXAME em 14 de 

janeiro de 2015, 55% da riqueza 

mundial é controlada pelos 2,4 

bilhões de cristãos, dados da 

consultoria New World Wealth. 

Isto é, com poder econômico 

elevado, as classes dominantes 

conseguem imprimir na 

sociedade seus valores, para o 

sociólogo francês Pierre Bourdieu 

“A religião está predisposta a 

assumir uma função ideológica, 

função prática e política de 

absolutização do relativo e de 

legitimação do arbitrário, que só 

poderá cumprir na medida em 

que possa suprir uma função 

lógica e gnosiológica consistente 

em reforçar a força material ou 

simbólica possível de ser 

mobilizada por um grupo ou uma 

classe, assegurando a 

legitimação de tudo que define 

socialmente este grupo ou esta 

classe”  (2003:46). Com isso, as 

igrejas enquanto aparelhos 

ideológicos do estado, assumem 

papel de legitimação das classes 

dominantes, que por sua vez 

operam a máquina do estado, e 

o reflexo disso nas escolas é que

muitas religiões deixam de fazer 

parte do componente curricular 

dos alunos, causando impactos 

significativos na sociedade , pois 

o lugar que deveria ser um dos

principais palcos de atuação 

contra intolerâncias, acaba 

tornando-se parte do processo 

que segrega, ou seja, quando o 

estado vira templo de valores 

econômicos e ideológicos a 

atenção para com a diversidade 

religiosa fica abaixo das 

expectativas o que gera um 

aumento de casos relacionados 

a intolerância religiosa em toda a 

sociedade, consequência da 

ignorância proporcionada pelos 

moldes ideológicos onde 

assenta-se a sociedade.  

Podemos identificar diversas 

práticas de intolerância religiosa  

no âmbito escolar, tanto de 

forma explicita, como nas 

diversas escalas de violência, 

seja física, verbal ou mental, ou 

de forma implicitamente, como 

nas propostas educacionais de 

ensino religioso, pautadas em 

grande medida no cristianismo, é 

importante destacar que não 

cabe fazer juízo de valor em 

nenhum caso, nenhuma religião 

dentro do processo de ensino 

aprendizagem deve ganhar 

protagonismos assim por dizer, o 

que devemos chamar atenção é 

para a urgente necessidade de 

discutir sobre as expressões 

étnico religiosas que mais sofrem 

no Brasil com a falta de uma 

sociedade que siga um ideal 

igualitário para o seu cidadão, 

nesse sentido, hoje , as religiões 

que mais sofrem com esse 

descaso são as religiões de 

matrizes africanas. 



De que forma a 

intolerância religiosa tem se 

perpetuado no Brasil, sendo que 

o estado é laico e as leis

protegem os cidadãos e suas 

crenças? 

Uma das formas de 

disseminação da intolerância 

religiosa foi discutida por Wagner 

Gonçalves da Silva em seu livro 

Intolerância Religiosa  impactos 

do neopentecostalismo no 

campo religioso afro-brasileiro, 

onde o autor analisa os ataques 

realizados, por certas igrejas 

neopentecostais brasileiras, as 

religiões afro-brasileiras, o autor 

verificou que as religiões 

neopentecostais fazem 

associações entre as entidades 

religiosas afro-brasileiras com o 

demônio cristão, além de muitas 

delas utilização os meios de 

comunicação para difundir seus 

valores, levando a discriminação 

religiosa a um âmbito nacional. 

1 A ATUAÇÃO DA RELIGIÃO NA POLÍTICA BRASILEIRA 

CONTEMPORÂNEA: Uma análise crítica dos projetos de 
lei da bancada evangélica no Congresso Nacional 

Outro ponto importante a 

ser destacado como fator que 

contribuem para a intolerância 

religiosa é a crescente 

introdução de políticos com 

cunho religioso atuando no 

cenário da política brasileira, 

onde podemos notar a 

“bancada evangélica” no 

congresso nacional. Priscila Carla 

Santana e Moura em sua 

monografia1, analisa a inserção 

dos religiosos nos espaços 

públicos de poder, já que essa 

inserção tem gerado 

transformações no cenário 

normativo do país. A principal 

justificativa para entrada de 

evangélicos na política é de que 

seu dever é de fiscalizar os 

programas do governo, afim de 

manter a preservação dos 

valores morais cristãos, ou seja, 

em sua visão “os bons costumes”. 

Em 2018, ano de eleição, 

ficou evidente a associação de 

religiões e partidos políticos, onde 

o slogan da candidatura do

atual presidente da república Jair 

Bolsonaro foi “Brasil acima de 

tudo, Deus acima de todos”, 

evidenciando que não há 

respeito as demais religiões que 

não são de matriz cristã. 

Enquanto que na educação, 

gestão de Bolsonaro, o Ministério 

da Educação (MEC) 

comandado pelo teólogo 

FIGURA 11: FONTE: UM SÁBADO QUALQUER 



Ricardo Vélez Rodríguez, 

constantemente abre pautas 

relacionadas ao ensino e religião. 

Atos como nomeação da futura 

secretária executiva do MEC, 

deixa evidente que as decisões 

tomadas pelo atual governo 

estão cada vez mais associadas 

a questões religiosas. O GLOBO 

publicou em 17/03/2019 a 

seguinte manchete: Em vídeo, 

recém-indicada para ser a 

‘número 2’ do MEC defende 

educação ‘sob a ótica de Deus’, 

onde Iolene Lima durante uma 

entrevista realizada em 2014 

explica o que é uma “educação 

baseada em princípios”: “É 

baseada na palavra de Deus, 

onde a Geografia, a História, a 

Matemática, vai ser vista sob a 

ótica de Deus”. E acrescenta: 

“Numa cosmovisão cristã, o 

aluno vai aprender que o autor 

da História é Deus, o realizador da 

Geografia é Deus. Deus fez as 

planícies, Deus fez o relevo, Deus 

fez o clima”. Ainda nesta 

entrevista, ela afirma que o maior 

matemático foi também Deus. 

Dessa forma fica evidente que os 

responsáveis pela educação 

brasileira não irão se 

comprometer com a diversidade 

religiosa. 

Outro ministério do 

governo Bolsonaro que está sob 

comando de um religioso, é o 

Ministério da Mulher, da Família e 

dos Direitos Humanos (MDH), que 

está sob o comando da pastora 

Damares Alves. Suas declarações 

foram alvos de diversas críticas 

pelo país e mundo, mas a sua 

proposta sobre a educação é 

que chama atenção, a ministra 

defende que as crianças devam 

ser educadas em casa pelo seus 

pais. Em 25/01/2019 o portal G1 

publicou uma notícia com a uma 

declaração de Damares que 

dizia: Damares: educação 

domiciliar permite a pais ensinar 

‘mais conteúdo que a escola’. 

Esta declaração está pautada 

em uma proposta provisória do 

governo Bolsonaro que pretende 

permitir aos pais que eduquem 

seus filhos em seus lares, 

esta medida provisória reproduz 

a experiência em curso nos 

Estados Unidos, conhecida 

como homeschooling. 

Tal medida pode agravar 

ainda mais o problema da 

intolerância religiosa, de acordo 

com Marcos Rolim, doutor e 

mestre em sociologia e jornalista, 

em seu artigo jornalistico 

publicado pelo jornal GGN em 

14/02/2019, onde diz que “para o 

fundamentalismo religioso – aqui 

ou no Afeganistão – as escolas 

são espaços ameaçadores.  Ali, 

crianças e adolescentes 

aprendem rudimentos de 

ciência, vale dizer: aprendem a 

duvidar. Ali, elas convivem com a 

diferença e são surpreendidas 

pela legitimidade de inúmeras 



visões e perspectivas. Ali, as 

meninas, por exemplo, 

aprendem que são iguais em 

direitos e que poderão ter o 

protagonismo que desejarem nas 

modernas sociedades, não 

necessariamente vestindo rosa. 

Para o fundamentalismo religioso, 

nada é mais amedrontador”.  

Quando o estado deixa de 

ser ativo no combate as práticas 

de intolerância, ou curva-se 

diante de um parecer 

ideológico, às consequências 

tendem a desaguar na 

sociedade, seja na 

personificação da ignorância na 

população para com cultos 

religiosos que não são os seus, 

quanto na própria 

materialização da violência, 

portanto, as práticas de violência 

são verdadeiros frutos da 

ausência do estado e 

parcialidade .  

Contudo, o papel da 

escola e sua função social 

parecem hoje ser o caminho 

mais próximo para o combate 

das práticas de intolerância, haja 

vista que, a escola é 

essencialmente dotada de 

diversidade, seja de credo, raça 

ou gênero. Porém o grande 

problema da escola é ser um 

palco onde poucos atuam, 

poucos tem local de fala, poucos 

tem a oportunidade de se 

expressar culturalmente, 

seguindo os próprios preceitos. 

Outro detalhe importante 

oriundo do âmbito escolar é o 

papel do professor enquanto 

mediador do debate, muitos 

deles carregados de suas 

próprias crenças e ideologias, 

impossibilitando o debate aberto 

e crítico, com isso, um dos papeis 

fundamentais da escola torna-se 

corrompido por ideologias 

reproduzidas tanto pelo estado 

quanto pelo próprio professor, é 

importante ressaltar que muitas 

vezes é o próprio professor que 

sofre com o trato desigual do 

estado, a falta de recursos, o 

componente curricular são falhas 

do estado que refletem na 

atuação do professor, é bom 

deixar claro que geralmente 

recai sob o professor

responsabilidades que não 

competem a ele, como se o 

próprio fosse a falha no sistema 

educacional, com isso, o estado 

utiliza a imagem dos professores 

como produtores das mazelas no 

âmbito escolar. Muitas são as 

falhas no sistema educacional 

para com a atenção as religiões 

de matrizes africanas, ou aquelas 

que não seguem uma ideologia 

cristã, a consequência disso está 

na “demonização” de 

determinadas religiões, muitas 

vezes pela simples falta de um 

debate em sala de aula ou de 

aula ou por falta de 

posicionamento escolar ao 

ministrar seus conteúdos, um 

evidente exemplo disso é a falta 



de informação com relação a 

única religião nascida no Brasil, 

que é o caso da umbanda, outro 

exemplo dessa exclusão é a não 

contextualização do candomblé 

segundo a própria escravidão no 

Brasil, onde os escravos que 

chegavam no Brasil eram 

impedidos de cultuar seus orixás 

de maneira aberta, isso levou os 

escravos a terem que associar 

seus orixás a santos católicos, 

como São Jorge e Ogum. 

Sendo assim, uma das 

funções sociais da escola é 

superar as barreiras que 

segregam as pessoas que 

compõe a sociedade como um 

todo, uma sociedade que é 

constituída de diversidade 

cultural, sendo assim, toda essa 

diversidade deve ser preservada 

e respeitada, deve ser assistida e 

integrada as políticas públicas. 

Cabendo a escola enquanto 

agente social compreender os 

fenômenos sociais e discuti-los, 

porém, a escola precisa estar 

preparada para isso, nesse 

sentido, Pontuschka (1999, p. 

112), afirma que: “A escola da 

fábrica do século passado ainda 

está aí e não dá conta da 

formação desse jovem. Há que 

se pensar em um ensino que 

forme o aluno do ponto de vista 

reflexivo, flexível, crítico e criativo. 

Não é uma formação para o 

mercado de trabalho apenas, 

mas um jovem preparado para 

enfrentar as transformações 

cada vez mais céleres que 

certamente virão”.   

Outra função 

importantíssima da escola é o 

exercício da promoção de 

cidadania entre os membros da 

sociedade, a escola precisa 

formar não somente o aluno, mas 

também o cidadão, portanto, a 

escola deve apresentar ao seu 

aluno as dimensões das práticas 

de cidadania. 

Como vimos há um grande 

desafio para combater a 

intolerância religiosa no país, e a 

escola pode cumprir um papel 

crucial nesse combate, como 

local de diversidades a escola 

em conjunto com a sociedade 

devem buscar formas de 

combater as formas de 

intolerância. 

A Intolerância Religiosa MATA! 

FIGURA 12: LATUFF CARTOONS. CHARGE. A INTOLERÂNCIA 

RELIGIOSA MATA! DISPONÍVEL EM: < 

HTTPS://LATUFFCARTOONS.WORDPRESS.COM/TAG/INTOLERA

NCIA-RELIGIOSA/ > 

https://latuffcartoons.wordpress.com/tag/intolerancia-religiosa/
https://latuffcartoons.wordpress.com/tag/intolerancia-religiosa/


Quando o Amigo Fiel Não Entende. 
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A SEXUALIDADE NA

ESCOLA 

e acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), sexualidade é um direito fundamental do ser 

humano, visto que ela faz parte do equilíbrio físico e 

emocional do indivíduo. O termo sexualidade não é sinônimo 

de sexo, ele transcende a questão de gênero e da própria 

relação sexual. O conceito de sexualidade está diretamente 

relacionado a energia que move as relações de amor, 

contato e intimidade. Entretanto, será que os jovens do 

ensino integrado do IFPA-Campus Belém estão por dentro 

desse assunto? 

D 
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Conceituando o que seria 

sexualidade, o Psicólogo George 

H. Morais Pontes – Residente 

Multiprofissional em Saúde e 

Especialista em Sexualidade – em 

entrevista concedida aos Autores 

durante o I Encontro de Ensino de 

Geografia da Amazônia (I 

ENGAM), explica que: “A 

Sexualidade, ela abrange várias 

características, vários conceitos... 

a premissa da sexualidade é 

desde como você se veste, pode 

ser uma característica da 

sexualidade, até o ato sexual em 

sim, independentemente de ser 

homo afetivo... a sexualidade é 

um termo ‘guarda-chuva’ que 

abriga vários outros conceitos 

como identidade de gênero, 

como performance de gênero, 

como posições sexuais, 

fantasias.” 

Somado a isto, a Prof.ª ME. 

BRENDA DE CASTRO 

(Universidade da Amazônia – 

UNAMA), nas mesmas 

circunstâncias mencionadas 

anteriormente, ressalta que: 

“Sexualidade é entender a 

prática e como o ser humano 

desenvolve os seus desejos e 

como isso é realizado, então até 

mesmo a discussão por dentro de 

normas sexuais...”. A partir disso, 

buscamos entender a 

perspectiva dos alunos, o 

conceito ou a ideia que eles 

teriam sobre o tema. Dessa 

forma, nada melhor do que ir a 

campo para obter essa resposta. 

Como em todo ambiente 

escolar, afinal a escola é o meio 

pelo qual o indivíduo aprende a 

conviver com as diferenças, é 

comum, ao andarmos pelos 

corredores escolares, observar 

diversas formas de expressão de 

sexualidade, assim como escutar 

algum relato de casos 

relacionado ao tema. No IFPA, 

Campus Belém, isso não 

diferente. Diante disso, foram 

elaboradas quatro perguntas 

com o objetivo de analisar a 

atual situação dos alunos do 

ensino integrado da Instituição 

acerca do conhecimento e da 

compreensão do que seria 

“sexualidade”. Seguem abaixo 

as perguntas sobre o tema: 

• O que é 

sexualidade? 

• Para você, há limites

para expressão da 

sexualidade na escola? 

• Você já sofreu 

alguma espécie de 

repressão por expressar sua 

sexualidade no Instituto? 

• Você se ver livre para

expressar sua sexualidade 

dentro da instituição? 

Por meio de uma amostra 

singela dos discentes do ensino 

integrado, foi percebido que 



aproximadamente 73% não 

sabem ou confundem o conceito 

de sexualidade. Na maioria dos 

casos, esse conceito é 

confundido com o próprio ato 

sexual ou com identidade de 

gênero. 

Ademais, cerca de 68% dos 

entrevistados dizem haver limites 

para a expressão da sexualidade 

na escola. Nesse sentido, 

partindo do equívoco sobre o 

termo sexualidade, é possível 

concluir que esse percentual se 

associa a atos de demonstração 

de afeto. Essa incerteza, de certo 

modo, pode ser o germe para as 

problemáticas de homofobia e 

machismo ao associarem o 

termo sexualidade com atos 

sexuais. Além disso, a entrevista 

revelou que cerca 45% dos 

alunos entrevistados dizem já 

terem sido reprimidos pela 

expressão da sua sexualidade de 

alguma forma e, próximo de 27% 

deles, não se sentem livres para 

expressar sua sexualidade no 

Campus, o que evidencia a 

necessidade dessa questão ser 

discutida no ambiente escolar. 

Em relação a concepção 

de sexualidade e as discussões 

conceituais que engendra, Louro 

adverte que: 

“Aprendemos a ser um sujeito do 

gênero feminino ou masculino, 

aprendemos a ser heterossexuais, 

homossexuais ou bissexuais, a 

expressar nossos desejos através 

de determinados 

comportamentos, gestos, etc., 

em muitas instâncias – na família, 

na escola, através do cinema, da 

televisão, das revistas ou da 

pregação da mídia ou ainda da 

medicina.” (LOURO, 1999) 

Assim, podemos ,portanto, 

buscar entender a relação na 

qual o aluno é levado a pensar 

sobre o termo sexualidade, 

evidenciando as imposições 

sociais nas quais estes são 

constantemente sujeitos e, por 

vezes, têm seu pensamento 

direcionado a estigmas sociais 

que limitam ou simplificam 

conceitos que tendem a 

desmistificar padrões ou normas 

vigentes. 

Nesse cenário de dúvidas e 

incertezas ao redor do tema, foi 

identificado durante as 

entrevistas a notória citação de 

um determinado grupo de 

estudantes que agem 

politicamente dentro dos limites 

institucionais, parte de um 

movimento, idealizado por um 

estudante egresso do Instituto, 

denominado “Bicha Resiste”.  

A importância de 

conhecer tais movimentos e suas 

interpretações acerca da 

realidade é latente, haja vista 

que, em sua maioria, são esses 

grupos que sofrem 

constantemente assédio moral, 



psicológico ou sexual, seja pela 

manifestação de seu 

comportamento ou pela 

ignorância sobre o tema por 

terceiros. Desse modo, foi 

concedida entrevistas por dois 

membros, um identificado como 

a Paulo e outro identificado 

como a André. Fora feita 

perguntas sobre o movimento 

bicha resiste: se algum deles já 

havia sofrido violência ou ouvido 

falar sobre violência contra 

algum tipo de expressão da 

sexualidade no instituto; se eles se 

enxergavam como símbolos de 

resistência dentro da instituição.  

Segundo a Paulo, quando 

questionada sobre o movimento 

Bicha Resiste: “O objetivo do 

projeto era associar todas as 

bichas em um dia com várias 

temáticas, debatendo a vivencia 

aqui dentro do IF, os casos. 

Performances de drags teve 

também, tipo, voltado mais ‘pra’ 

gente mesmo as temáticas. Tipo, 

discutindo sobre militância, um 

teor político e ‘pra’ chegar no 

que era ser uma bicha negra, 

uma bicha afeminada na 

sociedade que a gente vive, que 

seria uma sociedade machista. 

Então foi voltado ‘pra’ isso, ‘pra’ 

acolher de verdade, entendeu?” 

Em relação a violência 

física ou moral, as duas 

entrevistadas relataram o mesmo 

acontecimento em um banheiro 

da instituição, como relata a 

André: “Por exemplo, uma vez a 

gente entrou no banheiro e um 

menino falou assim ‘esse lugar 

não é pra vocês, banheiro 

masculino’... quando ele saiu, ele 

bateu no ombro de um dos 

nossos amigos e ele bateu com 

força, e a gente considera isso 

uma agressão...”. 

Quando perguntado sobre 

a resistência política ter feito 

deles símbolos da causa dentro 

do IFPA, Campus Belém, a Paula 

explica que “sim, atualmente me 

vejo como alguém político. Se 

você passa um batom ou se eu 

passo com dread colorido, então 

tipo, eu me vejo como um 

exemplo de resistência dentro do 

campus e eu espero que as 

pessoas possam se basear pela 

minha história e pela minha 

militância e possam resistir cada 

vez mais...”. 

Segundo a André, “essa 

questão de imagem, mesmo 

sempre foi uma constante, eu, 

João e Paulo, essa imagem para 

algumas pessoas aqui do 

campus... sabemos que algumas 

pessoas nos admiram, que 

‘vejam’ essa função na gente...”. 

Segundo a André, durante 

o ato bicha resiste (o primeiro),

foram feitas algumas imagens 

que não mais estão disponíveis. 

Dito isto, propusemos ao grupo, 

no qual apenas três 

participaram, para reproduzirmos 



algumas fotografias delas. (As 

fotografias seguem abaixo): 

Durante os relatos, foi 

perceptível a preocupação de 

ambas com o legado que será 

deixado por elas aos alunos 

posteriores, assim como a 

necessidade de continuar a luta 

pela diversidade. Em relação 

agressões verbais e físicas, as 

entrevistadas relataram que 

tiveram apoio junto a 

coordenação do IFPA. 

Concluindo, partindo da 

premissa que as questões que 

envolvem a educação devem se 

atentar não apenas a formação 

profissional do estudante, mas 

também a questão psicológica 

(que envolvem aspectos da 

sexualidade) do aluno, que 

impacta diretamente no 

processo de ensino-

aprendizagem deste, deixar de 

debater com os discentes temas 

como esse é extremamente 

prejudicial a socialização dos 

indivíduos não só no ambiente, 

mas também no profissional e no 

social, visto que no mercado de 

trabalho, assim como na vida em 

sociedade, é de fundamental 

importância saber lidar com 

diversidades e questões como a 

dessa problemática. 
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Que um dos principais 

gatilhos para a violência contra 

professores ocorre no momento 

que o aluno e tirado da sala de 

aula. 

Que o Brasil é o número 1 

no ranking da violência contra 

professores. Em uma Pesquisa 

divulgada pela Organização 

para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) apontou o Brasil como o 

país com o maior número de 

casos de violência contra 

professores. O estudo foi 

baseado em um questionário 

internacional de larga escala 

que focava as condições de 

trabalho dos professores e da 

aprendizagem nas escolas, com 

o objetivo de formular políticas

públicas a respeito do tema. A 

pesquisa revelou que 12,5% dos 

professores entrevistados no 

Brasil disseram ser vítimas de 

agressões verbais ou de 

intimidação de alunos pelo 

menos uma vez por semana, 

ocupando a pior posição nessa 

área dentre todos os países 

pesquisados, que apresentam a 

média de 3,4%. Colados no Brasil 

estão a Estônia (11%) e a 

Austrália (9,7%). 

Fonte: TENENTE, Luiza; FARJADO, 

Vanessa. Brasil é #1 no ranking 

da violência contra professores: 

entenda os dados e o que se 

sabe sobre o tema. G1. São 

Paulo. 22 de Agosto de 2017. 

Disponível em: 
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Acesso em: 31 de março de 

2019. 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-e-1-no-ranking-da-violencia-contra-professores-entenda-os-dados-e-o-que-se-sabe-sobre-o-tema.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-e-1-no-ranking-da-violencia-contra-professores-entenda-os-dados-e-o-que-se-sabe-sobre-o-tema.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-e-1-no-ranking-da-violencia-contra-professores-entenda-os-dados-e-o-que-se-sabe-sobre-o-tema.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-e-1-no-ranking-da-violencia-contra-professores-entenda-os-dados-e-o-que-se-sabe-sobre-o-tema.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-e-1-no-ranking-da-violencia-contra-professores-entenda-os-dados-e-o-que-se-sabe-sobre-o-tema.ghtml


VOCÊ SABIA QUE A 

IMPUNIDADE PODE ACARRETAR 

NA REPRODUÇÃO DA 

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA? 

Um total de 6 Pais de santo 

foram assassinados em Belém e 

no Pará nos últimos 12 meses, 

segundo apontam lideres Afro-

religiosos do movimento negro. 

O número foi apresentado 

em um documento entregue na 

última semana ao conselho der 

segurança pública do Estado do 

Pará (consep), que teve 

assinatura com 97 autoridades 

religiosas (Pais e Mães de santo), 

74 terreiros, 31 organizações de 

povos tradicionais de matriz 

africana e 22 organizações do 

movimento negro. Eles podem 

que o Consep intermedeie uma 

audiência com o então

governador Simão Jatene, para 

cobrar políticas públicas que 

garantam a segurança de 

umbandistas e seguidores do 

candomblé, que vem sendo 

perseguidos e assassinados. 

Para os religiosos, os 

números de sacerdotes afro-

religiosos assassinados são 

preocupantes e comprovam que 

a intolerância religiosa ainda é 

muito forte no Pará. “Essa 

intolerância tem sido o principal 

motivo dos crimes cometidos 

contra pais e mães de santo”, 

destaca a mãe de santo Jucilene 

carvalho, membro do Fórum 

2 Disponível em: <

http://m.diarioonline.com.br/noticias/policia/noticia-377191-
mortes-de-pais-de-santo-no-para-ficam-impunes.html >

Permanente de Afro-religiosos do 

Pará e o Movimento Atitude Afro. 

O caso mais recente foi o 

do pai de santo José Maria 

Cavalcante, 40 anos, morto a 

golpes de faca dentro da casa 

onde morava, no bairro do Icuí, 

em Ananindeua. O crime 

aconteceu no domingo passado, 

dia 7. O homicídio ainda está 

sendo investigado pela polícia 

civil e até agora ninguém foi 

preso por envolvimento no 

homicídio. 

Fonte: Diário Online (DOL)2 

O pai de santo José Mario 

Cavalcante, 40 anos, foi morto 

na casa onde morava, há uma 

semana, em Ananindeua. (Foto: 

Divulgação) 

“Os afro-religiosos de 

todo o País estão de luto. A 

notícia de mais um irmão de 

Axé morto é comentada em 

todos os terreiros do Brasil e 

isso chocou a nossa 

comunidade”, ressaltou 

Juceline de Carvalho. 

Figura 18: Fonte: Diário Online (DOL)Foto: Divulgação  
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BRIGA DE VIZINHOS 

Outra situação 

questionada pelo movimento 

afro-religioso, é o tratamento 

dado as denúncias de 

discriminação que são 

registradas em unidades de 

polícia civil, em muitos casos, 

quando denunciamos as 

agressões, o caso é registrado 

como briga de vizinhos, e não 

como intolerância religiosa, 

injuria ou racismo”, disse ainda 

a mãe Jucilene. 
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 Você sabe PARA QUE SERVE A 

EDUCAÇÃO SEXUAL NA 

ESCOLA? 

POR PRICILLA KESLEY, DO 

TODOS PELA EDUCAÇÃO 29 

MAI, 2018 ESPECIAIS 

Avançar em um ensino de 

Educação sexual de maior 

qualidade na escola é, 

literalmente, caso de vida ou 

morte. 

Se por um lado somos 

diariamente bombardeados 

por referências sexuais em 

propagandas e conteúdo de 

entretenimento, por outro, falar 

abertamente sobre o assunto 

com os jovens ainda assusta 

pais e educadores. Apesar do 

tabu persistir, e para o desgosto 

de muitos adultos, esse é um 

tema que faz sim parte da vida 

dos jovens. Segundo a 

pesquisa Mosaico 2.0, de 2016, 

do Programa de Sexualidade, 

da Universidade de São Paulo 

(USP), em parceria com o 

laboratório Pfizer, os jovens 

brasileiros têm iniciado a vida 

sexual entre os 13 e 17 anos. 

Infelizmente, essa busca pela 

expressão da afetividade e 

por prazer nem sempre é 

amparada por uma 

Educação que aborde a 
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sexualidade em seus aspectos 

biológicos, culturais e sociais, 

como recomendam os 

parâmetros curriculares de 

ciências do Ministério da 

Educação (MEC). O resultado 

disso é a continuidade de 

comportamentos de risco, 

como o não uso de proteção 

durante a relação sexual, por 

exemplo. De acordo com a 

Pesquisa Nacional de Saúde 

do Escolar (Pense), em 2015, 

dos adolescentes do 9° ano do 

Ensino Fundamental 

sexualmente ativos, 33,8% 

disseram não ter usado 

camisinha na última relação 

sexual. Apesar disso, 7 em cada 

10 afirmaram ter recebido 

informação a respeito na 

escola. Ou seja, apenas passar 

informação não é suficiente. 

Além disso, a falta de 

uma reflexão mais ampla 

sobre a sexualidade humana 

também favorece a 

persistência da intolerância e 

da violência, enfraquecendo 

o combate ao preconceito,

ao abuso sexual infantil e à 

violência contra a população 

LGBT (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, 

Transexuais e Transgêneros) e 

contra a mulher - tópicos 

fundamentais para o Brasil, 

que ainda convive com 

índices alarmantes de crimes 

dessas naturezas. Avançar em 

um ensino de Educação 

sexual de maior qualidade na 

escola é, portanto, 

literalmente caso de vida ou 

morte. 

Vários documentos 

nacionais e internacionais 

(veja no final do texto) dão 

suporte a uma Educação 

sexual que vá além da 

abordagem reprodutiva. A 

Orientação Técnica 

Internacional sobre Educação 

em Sexualidade, da 

Organização das Nações 

Unidas para a Educação, 

Cultura e Esporte (Unesco), de 

2018, indica que o ensino 

deve servir para que os jovens 

desenvolva conhecimento, 

habilidades e valores éticos 

para fazer escolhas saudáveis 

e respeitáveis sobre os 

relacionamentos, o sexo e a 

reprodução. 

O documento propõe 

a “educação sexual 

compreensiva”, cujo objetivo 

é nortear o processo de 

aprender e ensinar sobre os 

aspectos cognitivos, físicos, 

emocionais e sociais da 

sexualidade. O texto discute 

temáticas mais científicas, 

como fisiologia e anatomia 

sexual e reprodutiva, 

puberdade e menstruação, 

reprodução, métodos 

contraceptivos modernos, 

gravidez e partos, além das 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencias.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencias.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencias.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97870.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97870.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97870.pdf
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-04/disque-100-registra-142-mil-denuncias-de-violacoes-em-2017
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-04/disque-100-registra-142-mil-denuncias-de-violacoes-em-2017
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-04/disque-100-registra-142-mil-denuncias-de-violacoes-em-2017
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-04/disque-100-registra-142-mil-denuncias-de-violacoes-em-2017
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-04/disque-100-registra-142-mil-denuncias-de-violacoes-em-2017
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/un_urges_comprehensive_approach_to_sexuality_education/
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/un_urges_comprehensive_approach_to_sexuality_education/
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/un_urges_comprehensive_approach_to_sexuality_education/
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/un_urges_comprehensive_approach_to_sexuality_education/


Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DSTs). Mas 

também trata de outras 

dimensões da sexualidade, 

como igualdade de gênero, 

amor, orientação sexual e 

identidade de gênero. Ou 

seja: tópicos antenados com 

as discussões 

contemporâneas e que 

podem afetar a saúde sexual 

e emocional dos jovens 

também aparecem como 

temas a serem discutidos pela 

escola - caso também de 

temas como cyberbullying e 

sexting (trocar mensagens de 

cunho sexual), por exemplo. 

O Brasil também tem 

documentos que apontam na 

direção de uma abordagem 

da sexualidade de modo mais 

amplo. Voltados ao Ensino 

Fundamental II, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) 

de Ciências, datados de 1998, 

já apontavam a necessidade 

de tratar a temática de 

maneira transversal, 

considerando que a 

sexualidade tem um 

significado muito mais amplo 

e variado do que 

simplesmente a reprodução. 

Entre as demais temáticas 

propostas pelo documento 

estão: levar em consideração 

o que os estudantes já sabem

sobre sistemas reprodutores 

humanos masculino e 

feminino e os aspectos 

psicológicos envolvidos; 

abordar as emoções 

envolvidas na sexualidade, 

como os sentimentos de amor, 

amizade, confiança, 

autoestima, desejo e prazer 

sem julgamentos morais. 

Os PCNs são 

sugestões para as escolas, 

mas não explicitam objetivos 

de aprendizagem, tarefa da 

Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). Apesar da 

Base 

Fonte: KESLEY, Pricilla. 

Todos pela educação. 

<Disponível em: 

https://www.todospelaeducac

ao.org.br/conteudo/para-que-

serve-a-educacao-sexual-na-

escola/> acesso em: 17 de 

março de 2019. 
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Um dos fatores mais recorrentes dentro do âmbito escolar nos 

últimos anos, se diz a respeito da violência e suas diferentes formas e 

como elas chegaram e de qual maneira ela propaga-se em um 

ambiente antes visto como seguro e de respeito mútuo e de 

aprendizagem, mediante a esses fatores existe uma discussão nesse meio 

e que engloba essa abordagem, no qual é a violência e conflitos dos 

alunos para com os seus professores, a violência por parte daqueles que 

precisam e devem aprender aos que estão ali em meio a tantas 

dificuldades para ensinar e por práticas educacionais para o 

desenvolvimento e formação educacional, social e crítica dos 

estudantes, nesta pequena parte da revista serão mostradas atividades 

para o controle, diminuição e emancipação desta problemática.  

Este tema, é bem complexo, por vários fatores, desde a família no 

qual o aluno faz parte e que é o pilar social de cada um até os problemas 

sociais externos a escola, são eles desigualdades, informação e não 

formação, pais ausentes, faltas de políticas públicas educacionais, no 

qual geram violência de inúmeras formas, aos alunos que lhe são tirados 

seus direitos, acabam por transparecer muito das vez violência 

exacerbada dentro da escola aos colegas de classe e ao professor que 

já sofre por inúmeras outras ações e ainda tem que lidar com violência 

verbal, psíquica do profissional de educação, segundo as autoras Miriam 

Abramovay e Maria das Graças     Rua :  

A escola e seus profissionais formam um universo capaz de 

propiciar o desenvolvimento do aluno, bem como de criar condições 

para que ocorram aprendizagens significativas e interações entre alunos, 

professores, diretores e demais membros da equipe técnica que 

favorecem ou não os processos informativos e de comunicação na 

escola. Nesse ambiente de diversidade, no entanto, também ocorrem 



brigas, atos de agressividade e de violência, e as medidas tomadas para 

solucionar os conflitos em geral cabem à direção da escola. Os 

procedimentos adotados são, em sua maioria, advertências, suspensões, 

transferências e expulsões, conforme a gravidade do caso analisado 

pela escola. (ABRAMOVAY; RUA, 2003, p. 33). 

Com base em estudos e pesquisas, é visto que nas escolas, colégios 

e até universidades, demonstram apenas medidas de cunho imediato, e 

nisso mostra a falta de corpo escolar com psicólogos, profissionais 

qualificados, atividades comunitárias, palestras de combate a violência, 

acabam por desencadear mazelas que poderiam ser evitadas, é 

necessário a afetividade, amizade e compromisso do estado para inibir 

a questão, e nada mais do que a educação livre e para todos no 

enfrentamento da violência ao professor. 

Indicação: Idade de 14 anos em diante 

Atividade poderá ser realizada em grupo 

Proposta de Atividade para Combater a Intolerância Religiosa nas 

Escolas 

Para superar o desafio do debate 

étnico religioso no âmbito escolar, a 

escola pode trabalhar no sentido de 

criar metodologias ativas que 

fomentem o debate, em parceria com 

os professores , uma das propostas metodológicas viáveis, é tornar o 

ensino mais atrativo e dinâmico, explorando  potenciais que estão pré 

dispostos na vida do aluno, sobre o uso de metodologias ativas, Valente 

et al ressalta que: “(...)as metodologias ativas procuram criar situações 

de aprendizagem em que os aprendizes fazem coisas, colocam 

conhecimentos em ação, pensam e conceituam o que fazem, 

constroem conhecimentos sobre os conteúdos envolvidos nas atividades 

que realizam (...)” (VALENTE et al. 2017, p. 463). Sendo assim, a escola 

deve buscar a melhor ferramenta para auxiliá-la nesse desafio, a música 

enquanto potencial pedagógico  pode ser uma importante aliada nesse 

processo, pois a música é por si só carregada de significados e 

representatividade, marcada muitas vezes por uma construção social e 

cultural, a música pode marcar um rompimento com os métodos 

FIGURA19: FONTE: LAB FANTASMA 



tradicionais e auxiliar no processo de ensino-aprendizagem , sobre isso, 

Brum & Silva (2015) destacam que: “(...)a música como uma 

potencialidade pedagógica em detrimento de um ensino tradicional, 

considerando uma metodologia ativa que busque a aproximação entre 

o aluno e o meio social através uma leitura crítica(...)”. No mercado

musical hoje, diversos artistas expressão de maneira contextualizada, um 

pouco da sua crença, voz e resistência, um dos principais artistas no 

cenário brasileiro hoje é o rapper Emicida. 

Emicida, procura sempre em suas letras mostrar a representativa 

negra, expor preconceitos, o resgate as raízes históricas de formação da 

sociedade, de maneira muito inteligente, o rapper contextualiza suas 

letras de maneira que a mensagem seja direta e impactante, em 

“mufete” , quando fala: “(...)Gente, só é feliz, quem realmente sabe, que 

a África não é um país, esquece o que o livro diz, ele mente, ligue a pele 

preta a um riso contente(...)” (EMICIDA 2015) o rapper faz uma crítica ao 

livro didático que não promove uma discussão correta sobre o 

continente africano, que é colocado nos livros  na condição de país, a 

música ainda traz uma contextualização importante , entre cristianismo e 

o credo de origem africana , quando em um dos trechos e fala: “Respeito

sua fé, sua cruz mas temos duzentos e cinquenta e seis Odus, todos feitos 

de sombra e luz, bela sensíveis como a luz das velas,(Tendeu?)” (EMICIDA 

2015). 

Sendo assim, a música como ferramenta presente na vida do 

aluno, se mostra como grande parceira no ambiente pedagógico, indo 

além do casual, provocando o debate e a autonomia do aluno, sem que 

o professor venha intervir de maneira direta na interpretação,

provocando a criticidade e tornando o aluno parte ativa nas discussões 

, superando por exemplo um  modelo educacional bancário descrito por 

Freire (1996) qual o professor apenas reproduz os conteúdos para os seus 

alunos. 

Nesse Sentindo a escola poderia introduzir metodologias que 

utilizem a música no ensino médio, pois nesta etapa dos estudos, segundo 

Piaget, os alunos estão no Período das Operações Formais que se dá a 

partir dos 12 anos de idade, assim, neste período, ocorre a passagem do 

pensamento concreto (faze anterior) para o pensamento formal, 

abstrato, isto é, o adolescente realiza as operações no plano das ideias, 

sem necessitar de manipulação ou referências concretas, como no 

período anterior. É capaz de lidar com conceitos como liberdade, justiça 



etc. Por isso é um dos melhores momentos para se trabalhar assuntos 

como intolerância religiosa. 
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 OFICINAS SOBRE A SEXUALIDADE NAS ESCOLAS 

Há tempos a temática “sexualidade” causa polêmica por ainda 

ser associada unicamente ao ato sexual e, especialmente, por ser 

tratada como algo impróprio. No Brasil, falar sobre sexualidade é algo 

extremamente reservado, especialmente no contexto escolar, isso faz 

com que questões psicológicas, sociais e culturais sejam esquecidas 

quando o tema é abordado. Dessa forma, é inegável a necessidade 

dessa problemática ser apresentada nas escolas, não só como forma de 

alerta e prevenção aos jovens que estão iniciando sua vida sexual, 

independentemente de sua orientação sexual, mas também para o 

próprio entendimento e autoconhecimento desse adolescente sobre ele 

mesmo. 

Muitos adolescentes têm dificuldade em se identificar sexualmente 

por não possuírem informações ou o apoio necessário. Nesse sentido, a 

escola, como um agente interventor e desenvolvedor de 

conhecimentos, deve ser uma ferramenta interventora, para tornar 



possível uma abordagem mais informativa e não crítica em relação a 

este tema muito presente na vida dos estudantes, mas pouco debatido. 

Tendo em vista a maior visibilidade e compreensão do tema, faz- 

se necessário a produção de projetos que possibilitem, de uma forma 

mais dinâmica, levar a temática “sexualidade” as escolas, tanto no 

sentido de prevenção (como o uso de métodos contraceptivos - como 

anticoncepcional, preservativo e pílula do dia seguinte que são 

distribuídos gratuitamente nos postos de saúde), quanto na perspectiva 

psíquica e sociocultural, para que esses jovens possam conhecer melhor 

a sua própria orientação sexual, assim como lidar melhor com as 

mudanças físicas e psicológicas que ocorrem durante a adolescência. 

Para isso, a produção de oficinas capazes de ajudar os alunos a 

compreender questões relacionadas à sexualidade e assim ter acesso 

aos diversos aspectos que rodeiam esse conceito. 

Através de uma metodologia audiovisual, onde seja apresentado 

através de filmes, séries e documentários (séries como Sex Education, One 

Day At a Time e Big Mouth, filmes como Tomboy, Moonlight, Com Amor, 

Simon e Hoje eu Quero Voltar Sozinho), a fim de fazer com que o jovem 

questione e se identifique com o contexto que está sendo apresentado. 

É importante também fazer um questionário, sem identificação do 

aluno, com perguntas relacionadas à como ele entende a sexualidade, 

qual sua orientação sexual e quais as suas principais dúvidas em relação 

ao tema; para que, dentro das oficinas, eles possam ser orientados e 

entender melhor sobre as questões rodeiam a sexualidade. 

Essa metodologia faz-se necessária para que não só a escola, mas 

a sociedade como um todo entenda a sexualidade como um assunto 

que deve ser debatido sem julgamento. 

Indicação: idade de 12 anos em diante 

Atividade realizada em grupo 



CAPÍTULO 4 



Agora que você aprendeu mais sobre Karl Marx, segundo o texto “Educação, sociologia 
da educação e teorias sociológicas clássicas: Marx, Durkheim e Weber” vamos encontrar 
algumas palavras  

As palavras deste caça palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, sem 
palavras ao contrário. 

EDUCAÇÃO SOCIÓLOGO OCAPITAL PROLETARIADO 

CLASSE CONGRESSO TRÍADE IGUALITÁRIO 

A T M E O T I G U A L I T Á R I O T 

M F S S E S S B H C O T O W S S O T 

H M C H I R H N W E A H P T S N H R 

Y W E O L I T E W R B R O L O Y S Í 

E N O E N O R V D Y T N T C C I E A 

R L H A N G H T A U O O A H I X F D 

N E E E E T R O B I C P O O Ó V L E 

O R A H L R S E E U I A L R L S H A 

D E E P T B E E S T N E Ç F O N E D 

P E O O W N C L A S S E S Ã G A E N 

G R O R O T N L T C O I T Z O A R U 

T U S V D H P R O L E T A R I A D O 

ATIVIDADES EXTRAS 



Este caça-palavras utilizará as principais ideias descrita sobre Max Weber no 

artigo “Educação, Sociologia da Educação e Teorias Sociológicas Clássicas: Marx, 

Durkheim e Weber” de Paula Cristina Lopes. Encontre as seguintes palavras: 

DOMINÂNCIA  CARISMÁTICA HUMANISTA RACIONAL 

BUROCRÁTICO  AÇÕES PODER  PALCO 

INDIVIDUAIS  IDEAIS  STATUS CLASSE 

MEDIADOR ESTADO SOCIAL ECONÔMICA 

EDUCAÇÃO ESCOLA WEBER. 

H B U R O C R Á T I C O R A L H U D A R 

U Q A G A E D O M I N Â N I A P S I S U 

M U D N Â N C O R A A S E A U R A H D P 

A O L A R I Ã O S T R I S C P O D L F E 

S O C I A L I S N O N D T A A C O A C S 

K G D F M O I D S Ô E I A B C H S O M O 

P E O R I T N E R Q M A D E I R S N O S 

Y S A A N U D I N H E I O S R U A Ç Ã B 

V C I C A S I D E R O T C H T I Ç A O O 

N O C I N B V I L M A R T A U A R O R S 

H L N O C V I T I M A I T D A S Í O E T 

U A Â N I Q D R C L A S S E D E D S D O 

M M N A C A U B O L S O C A G A A L U N 

A D I L T R A B A L S I D R I S J U C A 

N W M D I B I S T R E R F D G H S D A R 

I E O S C E S A R Ç Õ E E S C O I A Ç O 

S B D S A L D A D E Ç M U R I C A Ç Ã O 

T E A U G Ç Ã D R T A Q A C O R E U O T 

A R I C A R I S M Á T I C A L H D Q D U 

J T T P O D E R O L Q T A U A F I D Q A 
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H B U R O C R Á T I C O R A L H U D A R 

U Q A G A E D O M I N Â N I A P S I S U 

M U D N Â N C O R A A S E A U R A H D P 

A O L A R I Ã O S T R I S C P O D L F E 

S O C I A L I S N O N D T A A C O A C S 

K G D F M O I D S Ô E I A B C H S O M O 

P E O R I T N E R Q M A D E I R S N O S 

Y S A A N U D I N H E I O S R U A Ç Ã B 

V C I C A S I D E R O T C H T I Ç A O O 

N O C I N B V I L M A R T A U A R O R S 

H L N O C V I T I M A I T D A S Í O E T 

U A Â N I Q D R C L A S S E D E D S D O 

M M N A C A U B O L S O C A G A A L U N 

A D I L T R A B A L S I D R I S J U C A 

N W M D I B I S T R E R F D G H S D A R 

I E O S C E S A R Ç Õ E E S C O I A Ç O 

S B D S A L D A D E Ç M U R I C A Ç Ã O 

T E A U G Ç Ã D R T A Q A C O R E U O T 

A R I C A R I S M Á T I C A L H D Q D U 

J T T P O D E R O L Q T A U A F I D Q A 



 




