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RESUMO  
 
TOLEDO, Jessica Mustefaga de.; GERMINARI; Geyso Dongley. Diversidade Religiosa 
no Contexto Escolar: um estudo de caso sobre as percepções culturais de jovens do 
Ensino Médio. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do Centro-
Oeste, Irati, 2017,141 p. 

 

O presente trabalho busca discutir questões acerca da diversidade religiosa na sociedade, 
especialmente no ambiente escolar e na vida dos jovens, por meio de um estudo de caso 
num colégio estadual de Irati-PR, com foco nos estudantes do último ano do Ensino 
Médio. O objetivo principal foi estudar as percepções culturais de jovens estudantes de 
Ensino Médio sobre diversidade religiosa. Para tanto, o trabalho se deu por meio de 
pesquisa teórica em que buscou-se aprofundamento sobre temas como cultura, 
diversidade, cultura jovem, cultura escolar, diversidade religiosa e direitos humanos, e de 
pesquisa de campo com uso de questionários, entrevistas, observação e interpretação de 
documentos escritos, como Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar e de 
materiais didáticos de Ensino Religioso que a instituição dispunha. Desta forma, a 
pesquisa buscou responder a questão: Quais são as percepções culturais que jovens 
estudantes do último ano de Ensino Médio têm da diversidade religiosa? Os resultados 
revelaram que os jovens possuem certo conhecimento sobre diversidade religiosa, mas 
de forma ainda restrita. Embora a religiosidade apresente-se como algo importante para a 
maioria deles, uma vez que a maioria afirmou praticar alguma religião. Porém, o que mais 
chama a atenção nos resultados do trabalho são os relatos dos jovens acerca de 
situações de preconceito e discriminação religiosa que eles vivenciaram, inclusive no 
ambiente escolar e por parte de professores. Situações que descrevem e denunciam uma 
sociedade, que muitas vezes negligencia a diversidade e os atos de desrespeito sofridos 
pelas minorias religiosas. Conclui-se que os jovens consideram importante a religiosidade, 
porém, demonstram um conhecimento insuficiente sobre o respeito ao diverso e apontam 
para a necessidade que as escolas têm de realizar um trabalho verdadeiramente voltado 
a promoção do conhecimento e respeito da diversidade religiosa. 
 
Palavras-Chave: Diversidade Religiosa, Ambiente Escolar, Cultura, Educação, Jovens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ABSTRACT  

The present work seeks to discuss issues about religious diversity in society, especially in 
the school environment and in the lives of young people, through a case study at a High 
School of Irati city, focusing on the students of the last year of high school. The main 
objective was to study the cultural perceptions of young high school students about 
religious diversity. In order to do so, the work was carried out through theoretical research 
in which topics such as culture, diversity, young culture, school culture, religious diversity 
and human rights were searched, as well as field research using questionnaires, 
interviews, observation And interpretation of written documents such as the Political 
Pedagogical Project, School Rules and the teaching materials of Religious Education that 
the institution had. In this way, the research sought to answer the question: What are the 
cultural perceptions that young students of the last year of high school have of religious 
diversity? The results revealed that young people have some knowledge about religious 
diversity, but still limited. Although religiosity presents itself as something important for 
most of them, since the majority affirmed to practice some religion. However, what draws 
most attention in the results of the work are the reports of young people about situations of 
prejudice and religious discrimination that they experienced, including in the school 
environment and by teachers. Situations that describe and denounce a society, which 
often neglects the diversity and acts of disrespect suffered by religious minorities. It is 
concluded that young people consider religiousness important, but they demonstrate 
insufficient knowledge about respect for the diverse and point to the need for schools to 
carry out work that is truly aimed at promoting knowledge And respect for religious 
diversity. 
 
Key Words: Religious Diversity, School Environment, Culture, Education, Youth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 1 

1. CULTURA, DIVERSIDADE RELIGIOSA E DIREITOS HUMANOS ................................. 5 

1.1. CULTURA E DIVERSIDADE CULTURAL .................................................................... 5 

1.1.1. Diversidade cultural ................................................................................................. 13 

1.2. DIVERSIDADE RELIGIOSA ....................................................................................... 19 

1.3. DIVERSIDADE RELIGIOSA NA ATUALIDADE .......................................................... 29 

1.3.1. Diversidade religiosa como direito humano ............................................................. 38 

2. CULTURA JUVENIL, CULTURA ESCOLAR E RELIGIÃO ........................................... 48 

2.1. CULTURA JUVENIL ................................................................................................... 48 

2.2. CULTURA ESCOLAR ................................................................................................. 59 

2.3. O ESPAÇO DA DIVERSIDADE RELIGIOSA NO CONTEXTO ESCOLAR ................ 65 

3. PERCEPÇÕES CULTURAIS DE JOVENS DO ENSINO MÉDIO ACERCA DA 

DIVERSIDADE RELIGIOSA .............................................................................................. 78 

3.1. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PESQUISA............................. 78 

3.2. APRESENTAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA ......................................................... 85 

3.3. SUJEITOS DA PESQUISA ......................................................................................... 86 

3.4. INTERPRETAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS .............................................................. 86 

3.4.1. A diversidade religiosa no contexto da instituição de ensino ................................... 87 

3.4.2. Religiosidade e vida prática ..................................................................................... 99 

3.4.3. Conhecimento prévio sobre religiões ..................................................................... 100 

3.4.4. Situações de preconceito religioso vivenciadas pelos jovens ................................ 107 

3.4.5. Importância da religiosidade para os jovens .......................................................... 110 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 116 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 120 

APÊNDICES .................................................................................................................... 126 

 

 

 

 

 



 
 

1 

 

INTRODUÇÃO                                                                                                                                                                   

O presente estudo está vinculado à linha de pesquisa: Educação, cultura e 

diversidade, do programa de pós-graduação em Educação da UNICENTRO. A motivação 

para esta pesquisa partiu da inquietação acerca do preconceito e discriminação frente a 

diversidade, assim como, pelo interesse em promover o respeito e tratamento digno à 

diversidade que é direito de todos. Dentre as tantas especificações dentro do tema: 

diversidade étnica, diversidade cultural, diversidade de capacidades físicas, diversidade 

linguística, entre outros. Optou-se pela diversidade religiosa, devido ao fato de ainda nos 

dias atuais existir perseguição religiosa, assunto pelo qual eu já tinha interesse 

anteriormente.  

Certa vez, quando como de costume participava de um culto dominical na igreja, 

ouvi um pregador que visitava a cidade, falar um pouco sobre a perseguição religiosa que 

cristãos vivem em outros países. Fiquei muito chocada em saber algumas das 

atrocidades a que os cristãos são submetidos em determinados países em pleno século 

XXI. Mas fiquei ainda mais inconformada pelo fato de não saber disso antes. A partir de 

então passei a interessar-se pelo assunto, a princípio pesquisando sobre a perseguição 

religiosa mundial aos cristãos. Mas ainda possuía interesse em saber se havia algum tipo 

de perseguição religiosa no Brasil. Esse interesse acabou exercendo influência na 

escolha do tema da dissertação.  

Para melhor esclarecer as afirmações anteriores sobre perseguição religiosa, a 

expressão perseguição refere-se a qualquer oposição vivenciada como resultado da 

identificação de uma pessoa com determinada religião, desde palavras e atitudes hostis, 

até tortura e morte. "De acordo com o Pew Research Center, quase 75% da população 

mundial vive em áreas com graves restrições religiosas" (1PORTAS ABERTAS, 2016). 

Para se ter uma ideia, apenas em relação aos cristãos (católicos, evangélicos e outros), 

são mais de 60 países em que há perseguição aos cristãos.  

Além disso, o Brasil é um país conhecido, dentre muitos aspectos, pela sua 

multiculturalidade e diversidade étnica pela qual é composta a sua população. Porém, 

percebe-se que há divergências entre o tratamento da diversidade humana na teoria e 

                                                             
1 

Portas Abertas ou Open Doors é uma organização cristã internacional que atua em mais de 60 países 
onde existe algum tipo de proibição, condenação, execução ou ameaça à vida das pessoas ou à sua 
liberdade de crer e cultuar Jesus Cristo. No Brasil, o trabalho se volta a divulgar a realidade da perseguição 
ao redor do mundo, encorajando os brasileiros a orar, contribuir e se mobilizar no serviço e socorro à Igreja 
perseguida. 
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sua efetivação na prática social. No Brasil, não são raras as situações que evidenciam o 

preconceito e discriminação racial, cultural, por classe social ou religião. O que demonstra 

que, apesar da diversidade de grupos culturais, existem dificuldades nos relacionamentos 

entre as culturas.   

Não se pode negar que estas atitudes de preconceito e discriminação frente a 

diversidade estão também dentro de muitas escolas brasileiras. Nesse contexto, surgiu o 

interesse em elaborar uma proposta de pesquisa relacionando diversidade religiosa e a 

educação escolar.   

De acordo com Julia (2001), a redefinição das finalidades da escola, que acaba 

por prolongar a obrigatoriedade escolar e a obrigatoriedade dos estudos gerais, e no 

desenvolvimento das formações profissionais na instituição escolar, também gera 

conflitos, confrontos e debates acerca da manutenção dos valores e finalidades 

antecedentes. Além disso,  

 

Nós vivemos um momento inédito da história, o da individualização das crenças, 
em que a escola deve repensar sua articulação entre a sua visada universalista e 
o pluralismo do público que ela recebe, entre a esfera pública e a vida privada, 
protegendo a infância das agressões do mundo adulto, sem, contudo, deixá-la 
ignorar os conflitos que o atravessam (JULIA, 2001, p.37-38). 
 

Ou seja, é necessário que a escola também promova a discussão e procure a 

resolução dos conflitos pelos quais a sociedade tem passado, os quais estão presentes 

muitas vezes nas salas de aula direta ou indiretamente. 

A diversidade está muito presente nos discursos, tanto do âmbito acadêmico 

quanto do político. Mas uma questão evidente é a dificuldade da sociedade em 

reconhecer na prática, as diversidades humanas. 

Nesse sentido, a dificuldade em respeitar e acolher a diversidade religiosa, no 

mundo contemporâneo, é evidenciada nos fatos, como conflitos religiosos de grande 

gravidade, guerras entre nações e povos, situações de preconceito e discriminação social 

devido a religião, entre outros.  

O estudo aqui apresentado objetiva estudar a abordagem do reconhecimento da 

diversidade religiosa na escola, a partir das percepções culturais dos jovens do Ensino 

Médio. 

Sabe-se da existência de uma legislação brasileira que ampara a diversidade 

religiosa. O Art. 215 da Constituição Federativa da República do Brasil garante o direito à 

cultura e manifestações culturais quando afirma que: “O Estado garantirá a todos o pleno 
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exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 

incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais” (BRASIL, 2013, p.43). 

Entende-se que a religiosidade faz parte da cultura e manifestações culturais. Assim 

como o Art. 5º, que trata da garantia de igualdade a todos perante a lei sem qualquer 

distinção, incluindo o direito à liberdade religiosa: 

 
VI - 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; [...] 
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa [...] (BRASIL, 
2013, p.5). 
 

 Esta preocupação com a diversidade também está presente nos documentos 

oficiais relativos à educação brasileira. É relevante dizer que as diretrizes curriculares 

nacionais gerais para educação básica no Brasil (2013) pressupõe que a escola deve ser 

laica, (salvo escolas pertencentes a denominações religiosas), mas sem deixar de 

proporcionar a reflexão sobre religiões. Para tanto, existe o Ensino Religioso, disciplina de 

caráter optativo às escolas, a qual visa promover aos estudantes o conhecimento da 

diversidade religiosa mundial (PARANÁ, 2008a). 

 Assim, partindo do pressuposto que a escola é responsável por uma considerável 

parte da formação pessoal, espera-se, como perspectiva de aprendizagem, que no último 

ano do Ensino Médio, o indivíduo já possua determinados conhecimentos sobre 

diversidade religiosa. Portanto, tenha também capacidades e valores desenvolvidos, 

como a de lidar com a diversidade religiosa de forma respeitosa e acolhedora 

independentemente de ter ou não estudado a disciplina de Ensino Religioso. 

 Desta forma, levantou-se a seguinte questão problema: Quais são as 

percepções culturais que jovens estudantes do último ano de Ensino Médio têm da 

diversidade religiosa?  

 A fim de responder a pergunta de pesquisa, o objetivo geral foi estudar as 

percepções de jovens estudantes de Ensino Médio sobre diversidade religiosa. Para que 

tal objetivo pudesse ser alcançado foram traçados objetivos específicos, sendo eles:  

1) Pesquisar a diversidade religiosa no contexto da instituição de ensino; 

2) Investigar a religiosidade na vida prática dos estudantes; 

3) Analisar o conhecimento prévio dos jovens sobre religiões; 

4) Investigar situações de preconceito religioso, vivenciadas pelos jovens; 

5) Averiguar a importância da religiosidade para os jovens. 
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Portanto a realização da pesquisa proposta se justifica pelo fato de que buscou 

dar espaço aos jovens estudantes para expor suas percepções e opiniões, sendo os 

principais sujeitos da pesquisa. Também buscou um entendimento sobre as culturas 

juvenis, a partir de referenciais teóricos, pois é relevante compreender a cultura dos 

sujeitos pesquisados, a fim de que se possa chegar a análises mais aprofundadas e 

sensíveis ao final do estudo. Além disso, a diversidade religiosa, temática da pesquisa, é 

preocupação presente nos documentos que orientam a educação brasileira.  

Sendo assim, as pesquisas na área da educação escolar necessitam considerar a 

cultura dos estudantes, sejam crianças ou jovens, como explica Julia (2001, p.36-37), 

  

existe uma cultura dos jovens que resiste ao que se pretende inculcar: espaços de 
jogos e de astúcias infantis desafiam o esforço de disciplinamento. Essa cultura 
infantil, no sentido antropológico do termo, é tão importante de ser estudada como 
o trabalho de inculcação.  
 

A importância da pesquisa, também se justifica, por procurar promover uma 

discussão sobre um tema que está envolvido em conflitos sociais da atualidade, como os 

provenientes da falta de reconhecimento da diversidade religiosa. Considerando que uma 

pesquisa que pretenda produzir resultados relevantes para a sociedade, deve considerar 

a realidade de seu objeto de estudo. São levados em conta fatos acerca da diversidade 

religiosa na atualidade, em especial os conflitos religiosos vividos. 

Desta forma, o presente trabalho estrutura-se em três capítulos. O primeiro 

intitulado "Cultura, diversidade religiosa e direitos humanos" dividido em três seções, que 

inicia trazendo conceitos sobre cultura e diversidade cultural, após, introduz a discussão 

acerca da diversidade religiosa, e então sobre diversidade religiosa na atualidade na qual 

se inclui a questão dos conflitos religiosos da atualidade, finalizando com a discussão 

sobre diversidade religiosa como direito humano. 

O segundo capítulo referente a "Cultura juvenil, cultura escolar e religião", aborda 

inicialmente a discussão sobre o que é cultura jovem, na segunda seção discute-se sobre 

cultura escolar, e a última seção trata da diversidade religiosa no contexto escolar, em 

que buscou-se discutir sobre as questões práticas do ambiente escolar e seus atores em 

relação a diversidade, em especial a religiosa.  

O terceiro capítulo "Percepções culturais de jovens do Ensino Médio acerca da 

diversidade religiosa", inicia apresentando os fundamentos metodológicos da pesquisa, 

explica o percurso pelo qual a pesquisa passou, assim como, os métodos e técnicas 
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utilizados para sua realização. Para, então, na segunda seção, apresentar a análise dos 

resultados obtidos. 

 

1. CULTURA, DIVERSIDADE RELIGIOSA E DIREITOS HUMANOS 

 

Este capítulo se dedica a apresentar conceitos, ideias, informações e discussões 

que serviram como fundamentos iniciais na construção desta pesquisa. O mesmo se 

organiza partindo dos assuntos gerais aos específicos de forma a demonstrar a inter-

relação dos temas abordados.  

Longe de esgotar-se nos assuntos, o capítulo busca apenas introduzir temáticas 

relevantes para a compreensão e reflexão inicial acerca do estudo. Inicia-se discorrendo 

sobre a noção de cultura desde o percurso histórico do termo, passando para definições e 

perspectivas da atualidade até a discussão sobre identidades culturais. Após, 

considerando-se a relação entre identidades culturais e diferença, discorre-se acerca da 

diversidade cultural, suas noções e implicações práticas na história e, em especial, na 

atualidade.  

A segunda seção trata exatamente da diversidade religiosa, abordando 

compreensões acerca do termo e processos socioculturais relacionados às religiões na 

história. Na seção seguinte, objetiva-se abordar a diversidade religiosa na atualidade, em 

especial os conflitos que envolvem as religiões, cujos embates acabam por violar os 

direitos humanos, assunto também tratado na mesma seção. 

 

1.1. CULTURA E DIVERSIDADE CULTURAL 

 

Cultura é um termo que carrega consigo uma grande bagagem de noções, ideias 

e significados adquiridos com o passar do tempo. O conceito cultura possuiu diversos 

significados e usos no decorrer da história passando por muitas mudanças, dos 

significados mais restritos e singulares até noções bastante abrangentes e complexas, 

como a que relaciona cultura ao conjunto de todas as atividades e obras de caráter 

humano.  

Considerando pontos marcantes desse percurso histórico do conceito, serão 

apresentadas a seguir algumas destas diferentes noções que cultura recebeu ao longo da 

história segundo explicações de Raymond Williams (2007; 2015).  
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Nos primeiros usos, “cultura” se referia a um processo restrito: o cuidado com 

uma coisa, precisamente com as colheitas ou com os animais. Associava-se ao verbo 

cultivar relacionado em especial à agricultura e criação de animais. Foi a partir do início 

do século XVI, que a ideia de cultura, além de se referir ao cuidado com o crescimento 

natural, passou a incluir o processo de desenvolvimento humano, sentido o qual 

permaneceu até o final do século XVIII e início do XIX (WILLIAMS, 2007). 

Voltando ao século XVII, houve, nessa época, uma ideia de cultura considerada 

como processo social geral, em que este se referia a um estágio definido de 

desenvolvimento humano. Esse processo recebeu associações de classe social, ainda 

que cultivo e cultivado fossem mais comumente utilizados com esse significado. O termo 

era associado às pessoas do grupo ou sociedade, considerados mais “desenvolvidos” da 

época, os europeus. Outro aspecto dessa noção era o seu uso como um adjetivo 

característico das pessoas de classe alta.   

Em meados do século XVIII, surge o substantivo independente “civilização”, 

adotado na França. O uso desse termo era semelhante ao de cultura, citado 

anteriormente, referente a um estágio determinado de desenvolvimento de uma 

sociedade. Devido às disputas políticas que ocorriam entre França e Alemanha nesta 

época, logo, em alemão ocorreu um desenvolvimento importante, a palavra foi 

emprestada do francês grafada primeiro como cultur, e no século XIX kultur. Seu principal 

uso ainda se referia a um sinônimo de civilização: primeiro no sentido abstrato do 

processo de tornar-se “civilizado” ou “cultivado”; e segundo, no sentido que havia sido 

estabelecido para civilização pelos historiadores iluministas, como uma descrição do 

processo secular de desenvolvimento humano.  

Os usos relativos ao termo civilização, ainda hoje, são alvos de muitas críticas 

devido ao seu caráter discriminativo, como explica Eagleton (2005, p. 26-27): “À medida 

que a cultura como civilização é rigorosamente discriminativa, a cultura como forma de 

vida não o é […] pelo fato desta segunda incluir todas as sociedades ou tribos humanas”. 

Laraia (2007) também aborda a visão etnocêntrica de cultura, proveniente da 

ideia de civilização, (civilizados x selvagens/ bárbaros). Algo que ocorria na Europa 

Ocidental em que os “outros”, ou seja, os considerados não-civilizados, que não viviam a 

cultura ocidental europeia, eram chamados de “selvagens”. Essa visão foi ressaltada pela 

teoria do evolucionismo cultural que colocava as nações europeias como civilizadas 

(desenvolvidos culturalmente) e os “bárbaros e selvagens” como não civilizados (pouco 

desenvolvidos culturalmente). 
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Segundo Williams (2007, p. 120), no movimento romântico se desenvolveu 

amplamente um sentido de culturas no plural, “culturas específicas e variáveis de 

diferentes nações e períodos, mas também culturas específicas e variáveis dos diferentes 

grupos sociais e econômicos no interior de uma nação”, apresentando-se como 

alternativa ao ortodoxo e dominante termo civilização. 

Percebe-se que a palavra cultura tem uma longa história e que passou por 

diversos significados e usos bastante diversos uns dos outros. Segundo Williams (2007), 

a complexidade não está na palavra cultura, mas nos problemas decorrentes das 

variações que os usos indicam de forma significativa. 

Serão abordadas a seguir, definições mais recentes. É relevante iniciar essa 

reflexão trazendo aquela noção limitada, de que cultura e natureza são os opostos uma 

da outra sem relação alguma entre si. Essa ideia ainda é bastante utilizada pelo senso 

comum, mas não satisfaz os anseios científicos de explicação. Esclarecendo a relação 

entre cultura e natureza Eagleton (2005, p.143) afirma:  

 
A cultura não suplanta simplesmente a natureza; em vez disso, ela a complementa 
de uma maneira que é tanto necessária como supérflua. Nós não nascemos como 
seres culturais, nem como seres naturais auto-suficientes, mas como criaturas 
cuja natureza física indefesa é tal que a cultura é uma necessidade se for para 
que sobrevivamos. A cultura é o 'suplemento' que tampa o buraco no cerne de 
nossa natureza e nossas necessidades materiais são então remodeladas em seus 
termos. 

 

Mas o autor faz uma ressalva, a cultura não se estende a tudo “A natureza não é 

apenas argila nas mãos da cultura” (Eagleton, 2005, p.143). Ou seja, pensar a definição 

de cultura, de forma extremista pode gerar impedimentos para outras reflexões, 

principalmente, se envolverem a temática da natureza.  

Outra noção bastante abrangente que também se relaciona com a natureza, é a 

de que cultura não é apenas um ornamento da existência humana, mas uma condição 

essencial para ela, a principal base para sua especificidade. De tal forma que se o homem 

não fosse dirigido por padrões culturais, (sistemas organizados de símbolos significantes), 

seu comportamento seria ingovernável, um caos de atos sem sentido e de explosões 

emocionais, e sua experiência não teria nenhuma forma (GEERTZ, 1989).  

Essa noção atribui um caráter essencial para a cultura, como algo indispensável e 

talvez inescapável, em que se pode abandonar certos hábitos culturais ou adotar outros 

mas não seria possível viver sem cultura. Tal noção considera que se permanecêssemos 
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apenas em nossa natureza humana (biológica), livres de influência cultural, então 

seríamos como monstros “desgovernados”. 

Passando à noções mais específicas, Lopes (1999) apresenta diversas 

compreensões de cultura em sua obra, das quais serão apresentadas três. A primeira é a 

ideia de cultura como formação do espírito humano (intelectual), a qual inclui consigo a 

noção de pessoa culta, inteligente e refinada da alta sociedade. A outra ideia refere-se a 

um conjunto de saberes possuído por um determinado grupo, comunidade ou sociedade 

humana. Parte da noção de formação de saberes, mas é mais abrangente, pertencendo a 

um grupo de pessoas e não individual como a primeira ideia. Uma terceira noção é a de 

cultura como modo de vida de uma população determinada, ou seja, todo o conjunto de 

regras e comportamentos pelos quais as instituições adquirem um significado para as 

pessoas e por meio dos quais realizam determinadas condutas.  

De forma semelhante à terceira noção apresentada por Lopes, Geertz (1989) trata 

da perspectiva da cultura como “mecanismo de controle”, que pressupõe o pensamento 

humano como social e público, em que pensar consiste num tráfego entre símbolos 

significantes. Esses símbolos são qualquer coisa utilizada para impor um significado à 

experiência, tais símbolos são dados, ou seja, quando o indivíduo nasce, eles já estão 

disponíveis para serem utilizados durante a vida. O ser humano, precisa dessas fontes 

simbólicas de iluminação para encontrar seus apoios no mundo, para construir os 

acontecimentos por meio dos quais vive e auto orientar-se no curso das experiências.  

Laraia (2007) explica que grande parte dos mecanismos de controle são 

baseados na cultura de um povo, geralmente, em costumes religiosos. Um exemplo é 

sobre a aceitação ou não de certas práticas corporais como tatuagem, dança, 

maquiagem, entre outros, baseada nesses mecanismos de controle o que evidencia a 

relação entre cultura, religiosidade e manifestações corporais. 

Já Eagleton (2005, p.184), saindo um pouco do âmbito dos 'meios', dos atos, 

manifestações e modos de fazer aborda cultura como relacionada aos “fins”, ou seja, para 

ele "a cultura não é unicamente aquilo de que vivemos. Ela também é, em grande medida, 

aquilo para o que vivemos, como afeto, relacionamento, memória, parentesco, lugar, 

comunidade, satisfação emocional, prazer intelectual [...]”. Logicamente as razões para as 

quais vivemos, definem a forma como vivemos, ou seja, nossos costumes, manifestações, 

atos, etc. Portanto, tal definição não nega as outras mas as complementa e esclarece, 

sendo útil para a compreensão das culturas, quando almeja-se entender os motivos pelos 
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quais indivíduos ou grupos realizam certas práticas, muitas vezes estranhas ou 

inaceitáveis perante outras culturas, como por exemplo os atos de cunho religioso.  

Outra noção é a de Laraia (2001, p.67), em que “cultura é como uma lente através 

da qual o homem vê o mundo. Homens de culturas diferentes usam lentes diferentes e, 

portanto, têm visões desencontradas das coisas.” O autor enfatiza duas formas de 

entender cultura, primeiro como visão de mundo, em que é a forma pela qual as pessoas 

veem o mundo, e em segundo, como pertencente a um grupo, quando ele se refere a 

culturas diferentes. 

Por meio dessa afirmação entende-se que não há como compreender totalmente 

uma cultura sem viver essa cultura, sem “colocar essa lente”, portanto, cada um olha as 

outras culturas utilizando a sua lente, “própria cultura”, ou seja, o olhar carregado de 

preconceitos, bons ou ruins. Tal compreensão pode-se aplicar também à temática das 

religiões, em que cada indivíduo tende a olhar para outras religiões tendo como 

referencial a sua própria crença. Complementando essa ideia, Eagleton (2005, p. 43) 

afirma:  

 
Para uma pessoa, seu próprio modo de vida é simplesmente humano; são os 
outros que são étnicos, idiossincráticos, culturalmente peculiares. De maneira 
análoga, seus próprios pontos de vista são razoáveis, ao passo que os dos outros 
são extremistas. 
 

Mesclando as duas noções, pode-se dizer que as “lentes culturais”, além de 

serem o ponto referencial a partir do qual se observa o entorno, induzem a pensar sobre 

os “outros” como os diferentes, os estranhos, os errados. Em geral, é quando essa 

postura negativa em relação ao “outro cultural” é tomada de forma radical, que ocorrem os 

conflitos culturais, capazes de gerar guerras. 

Raymond Williams trouxe contribuições acerca do conceito de cultura. Um dos 

primeiros e talvez principais aspectos a que se deve ater ao realizar uma tentativa de 

compreender o conceito de cultura segundo Raymond Williams, é considerar que a 

cultura é comum, algo ordinário, comum em todas as sociedades e modos de pensar: 

 
A cultura é algo comum a todos: este o fato primordial. Toda sociedade humana 
tem sua própria forma, seus próprios propósitos, seus próprios significados. Toda 
sociedade humana expressa isso nas instituições, nas artes e no conhecimento 
(WILLIAMS, 2015, p. 5). 
 

Em segundo lugar, é relevante saber que uma cultura possui dois aspectos, os 

significados e direções conhecidos, em que os membros são ensinados, e as novas 

observações e significados que são mostrados e provados. Esses são os processos 
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ordinários sociais e mentais humanos, que demonstram a natureza de uma cultura que é 

tanto tradicional quanto criativa.  

Sua argumentação é que uma cultura refere-se a significados comuns, algo que 

pertence a todo um povo, assim como trata-se também dos significados individuais, 

aqueles que cada sujeito possui e que são carregados das singularidades de cada um. 

Williams critica a perspectiva marxista que presume que os significados podem ser 

prescritos, pois eles se constituem na vida, são feitos e refeitos, de forma que não se 

pode conhecer de antemão.  

Eagleton (2005, p.168), faz uma interessante interpretação sobre essa noção 

explicando que: 

 
Para Williams, uma cultura nunca pode ser trazida completamente para a 
consciência porque ela nunca é completamente realizada. Aquilo que é 
constitutivamente ilimitado e aberto não pode ser nunca completamente totalizado. 
A cultura é uma rede de significados e atividades compartilhados jamais 
autoconscientes como um todo, mas crescendo em direção ao 'avanço em 
consciência', e assim, em humanidade plena, de toda uma sociedade.  
 

Ou seja, ao se tratar de cultura deve-se considerar o caráter de mudança 

constante das culturas, que não permanecem estáticas, não são totais/ completamente 

construídas, mas em construção, não são fechadas, mas abertas, pois podem receber 

influência externa, como de seu momento histórico, localização geográfica, sociedade, 

fatores climáticos, etc. Faz-se essa discussão, devido a importância de se refutar e de se 

posicionar diante de algumas noções errôneas que percebem as culturas como a-

históricas, sem vínculo com a temporalidade, desconsiderando a influência das épocas ou 

de outros fatores. 

Neste trabalho, é relevante tratar dessa ideia, uma vez que há casos em que as 

religiões não são consideradas em sua historicidade. Na atualidade seguidores de 

religiões são vítimas de julgamentos preconceituosos, sendo culpados por 

acontecimentos que ocorreram em outras épocas situados em um passado distante. E 

assim, preconceitos são estabelecidos, gerando em muitos casos atitudes de 

discriminação, violência e intolerância. A essa discussão se dará continuidade em outra 

seção referente a diversidade religiosa.  

Para concluir as reflexões sobre cultura, tomam-se as palavras de Eagleton 

(2005, p.60-61) que sintetiza um pouco da história da noção de cultura e seus impactos 

sociais: 
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Desde a década de 1960, entretanto, a palavra 'cultura' foi girando sobre seu eixo 
até significar quase exatamente o oposto. Ela agora significa a afirmação de uma 
identidade específica - nacional, sexual, étnica, regional - em vez da 
transcendência desta. E já que essas identidades todas veem a si mesmas como 
oprimidas, aquilo que era antes concebido como um reino de consenso foi 
transformado em um terreno de conflito. Cultura, em resumo, deixou de ser parte 
da solução para ser parte do problema. Não é mais um meio de resolver 
rivalidades políticas, uma dimensão mais elevada ou mais profunda na qual 
pudéssemos encontrar um ao outro puramente como humanos; ao invés disso 
tornou-se o próprio léxico do conflito político (EAGLETON, 2005, P.60-61). 
 

Portanto, acredita-se que não seja possível nem desejável, afirmar que exista um 

conceito único e verdadeiro de cultura, que seja satisfatório a todos os usos do termo. 

Uma vez que, apesar de todas as mudanças e acréscimos de novas significações, o 

conceito de cultura continua bastante diverso. Assim como, os significados correntes não 

se restringem a uma definição, mas constantemente intercala-se o uso de ideias mais 

restritas com outras mais abrangentes. 

Percebe-se que em torno de cultura, sempre existiram outros termos relacionados 

e/ou utilizados juntamente a ele. Um desses termos, alvo de muitas discussões é o de 

identidade (CUCHE, 2002). 

Para introduzir essa temática, toma-se a explicação de Hall (2002, p.14) em que: 

 
As sociedades da modernidade tardia, argumenta ele, são caracterizadas pela 
'diferença'; elas são atravessadas por diferentes divisões e antagonismos sociais 
que produzem uma variedade de diferentes 'posições de sujeito' - isto é, 
identidades - para os indivíduos.  
 

As identidades, na linguagem do senso comum, são construídas a partir do 

reconhecimento de alguma origem comum, características partilhadas com outros grupos 

ou pessoas, ou um ideal em comum. Dessa forma, pode-se considerar a existência das 

identidades culturais que são: “aqueles aspectos de nossas identidades que surgem de 

nosso 'pertencimento' a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima de tudo, 

nacionais" (Hall, 2002, p. 9).  

Cuche (2002), explica duas concepções de identidade cultural, a objetivista e a 

subjetivista. A concepção objetivista define e descreve a identidade a partir de alguns 

critérios determinantes “objetivos”, que o grupo precisa possuir para que possa afirmar ter 

uma identidade cultural própria como a origem comum (a hereditariedade, a genealogia), 

a língua, a cultura, a religião, a psicologia coletiva (personalidade), os vínculos territoriais.  

Para os subjetivistas a identidade cultural não é algo recebido definitivamente ou 

imutável mas é um sentimento de vínculo a uma coletividade imaginária, nesse caso, o 

que importa são as representações que os indivíduos fazem da realidade social e de suas 
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divisões. A abordagem subjetivista tem como mérito o fato de considerar a variabilidade 

da identidade, embora tenha a tendência em enfatizar o caráter efêmero da identidade 

(CUCHE, 2002). 

Como o próprio autor explica, adotar uma abordagem puramente objetivista ou 

puramente subjetivista levaria a um impasse. Nesse sentido, entende-se no presente 

trabalho que ambas as abordagem explicam um pouco do que é a identidade cultural. 

Portanto compreende-se que ela inclui aspectos como cultura, religião, língua mas 

também possui a característica de mudança, a mudança é algo peculiar às culturas. 

Entende-se que a identidade cultural é passível de mudanças assim como as culturas 

mudam e se adaptam de acordo com o contexto histórico, social, etc. Como afirma Cuche 

(2002, p.183) “Deve-se considerar que a identidade se constrói e se reconstrói 

constantemente no interior das trocas sociais.” 

Além de compreender a noção de identidade cultural é necessário conhecer o 

processo de construção das identidades culturais, como explica Woodward (2012, p. 40): 

 
As identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença. Essa marcação 
da diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de representação 
quanto por meio de formas de exclusão social. A identidade, pois, não é o oposto 
da diferença: a identidade depende da diferença. Nas relações sociais, essas 
formas de diferença - a simbólica e a social - são estabelecidas, ao menos em 
parte, por meio de sistemas classificatórios. Um sistema classificatório aplica um 
princípio de diferença a uma população de uma forma tal que seja capaz de dividi-
la (e a todas as suas características) em ao menos dois grupos opostos – 
nós/eles. 
 

Sendo assim, a identidade depende da diferença, uma vez que, ao se identificar 

com algo, quando dizemos o que somos, automaticamente dizemos também o que não 

somos, ou seja, aquilo que é diferente de nós. A diferença pode assumir formas variadas, 

pode ser simbólica ou social. O estabelecimento da diferença se dá por sistemas que 

classificam o que é diferente do quê, criando identidades diversas (WOODWARD, 2012). 

Como por exemplo homem/ mulher, são identidades construídas e reconstruídas 

no decorrer da história, que variam muito de uma sociedade para outra. Uma vez que a 

identidade feminina – cultural e não biológica - absolutamente não é a mesma para todos 

os povos, assim como não o é a masculina.   

Além disso, as identidades surgem no interior do jogo de modalidades de poder, 

(HALL, 2012), pois os sistemas simbólicos de representação e os sistemas classificatórios 

da diferença são criados e perpetuados por aqueles que possuem poder suficiente para 

fazê-lo. Portanto, “o poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser 

separado das relações mais amplas de poder” (SILVA, 2012, p.81). 
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Existem inumeráveis identidades culturais. A essa multiplicidade de identidades 

ou culturas podemos chamar de diversidade cultural, tema que será tratado a seguir. 

 

1.1.1. Diversidade cultural 

 

A temática da diversidade tem ganhado visibilidade em muitos discursos, debates 

e pesquisas, em geral, tratando sobre o respeito à diversidade e o combate ao 

preconceito as diversidades religiosa, cultural, étnica, etc. Percebe-se que este termo 

assim como “cultura” tem sido utilizado, muitas vezes, sem a devida reflexão sobre seus 

significados e os processos sociais que giram em torno dele. Em alguns casos, 

diversidade parece apenas uma palavra “bonita” para discursos políticos voltados à 

persuasão do público.  

Essa seção buscará tratar da diversidade cultural de forma a apresentar seus 

significados e refletir sobre os processos sociais que estão envolvidos na produção e 

reprodução da diversidade cultural, em especial na atualidade. 

Para compreender a noção de diversidade cultural, não se deve perder de vista a 

noção de culturas, identidade e diferença tratadas anteriormente. Como explica Presotti 

(2011), diversidade e identidade podem ser entendidos como conceitos complementares, 

já que a identidade se faz no reconhecimento do outro, do diverso, e que a diversidade 

expressa as variadas identidades. 

De acordo com Kadlubitski e Junqueira (2010) a palavra “diversidade” tem origem 

do latim diversitate, que significa: diferença, dessemelhança, dissimilitude. De acordo com 

os dicionários, denota disparidade, variação pluralidade, significando o contrário da 

uniformidade e da homogeneidade. 

Silveira et al ([s/ano]), de forma simplificada, afirmam que a diversidade refere-se 

à circunstância dos indivíduos de serem diferentes. Porém, também fazem alusão ao fato 

de a diferença se transformar muitas vezes em desigualdade. Portanto, a diversidade é 

uma característica dos seres humanos, uma característica positiva, a de serem diferentes 

e singulares. Mas, em dados momentos, a diferença se torna sinônimo de desigualdade, 

assumindo sentido negativo, como quando se fala em diferentes classes sociais, pode-se 

pensar na distribuição de renda desigual e na pobreza.  

O foco, no momento, é a diversidade cultural o que segundo Lopes (1999, p.73)  

 



 
 

14 

 

é essencialmente o campo do diverso, da diferença, da heterogeneidade, da 
ruptura, da multiplicidade, do pluralismo. Em uma sociedade clivada em classes 
como a nossa, o movimento da cultura segue no sentido de uma estratificação das 
diferentes culturas em função da origem de classe, produzindo a fragmentação 
cultural. 
 

Duas definições que podem ser adotadas separadamente ou reunidas em uma 

compreensão mais abrangente sobre diversidade cultural. 

 
Por diversidade, compreende-se a representação, em um sistema social, de 
pessoas com diferentes identidades grupais que tem significações culturais 
distintas. [...] ou ainda, as diferenças individuais, social e historicamente 
significativas, que tem resultados em diferenças no poder e no privilegio dentro e 
fora das organizações (LOPES, 1999, p. 23). 

 

Nessa perspectiva diversidade cultural vai do nível coletivo ao individual, podendo 

se referir tanto à diversidade de identidades grupais/culturas, ou seja, significados e 

práticas compartilhados por vários indivíduos, assim como, as singularidades de cada 

indivíduo. 

A UNESCO também se preocupa com o reconhecimento da igualdade das 

culturas e em definir diversidade cultural, o que se tornou uma questão política. Para a 

UNESCO, diversidade cultural é “[...] uma ‘característica inerente à humanidade’, um 

‘patrimônio comum’ e uma fonte de ‘um mundo mais rico e diversificado que alarga a 

possibilidade de escolhas e fortalece as capacidades e os valores humanos” (UNESCO 

[2001, 2005, 2007] apud RAMOS [2009, p.15-16]). 

A definição anterior possui um enfoque maior na importância e utilidade da 

diversidade cultural do que realmente em conceituá-la. Mas, dando atenção às primeiras 

palavras, de que diversidade cultural é uma característica comum do ser humano, um 

patrimônio comum da humanidade, é possível, refletir sobre o fato de que a diversidade 

está em todos os seres humanos, não apenas nas minorias, nos “exóticos”, naqueles que 

não compartilham da 2cultura global, já que, em muitos casos, a diversidade é utilizada 

erradamente para se referir apenas às minorias étnicas, religiosas, linguísticas, sociais, 

etc.  

Williams (2015) enfatiza a questão da diversidade cultural, quando afirma que, em 

qualquer sociedade na qual possamos nos mover terá uma complexidade considerável, e 

                                                             
2
 Esse termo foi tomado aqui, apenas para se referir a uma noção, preconceituosa, que aqueles que 

acreditam ter essa “cultura” tomam-na como referencial para julgar a outras identidades culturais como 
inferiores. Como cultura global, entende-se aqui, o conjunto de valores e atitudes que tem base 
principalmente no capitalismo, nas tecnologias da informação, aquilo que também se conhece por cultura 
ocidental. Porém, é relevante esclarecer, que há diversidade mesmo entre as sociedades capitalistas, ou 
entre sociedades ocidentais, assim como dentro delas. 
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ninguém poderá “possuir propriedade cultural” de forma igual. Não se poderá evitar, que 

as pessoas alcancem aspectos diferentes da cultura, escolham aquele em vez deste, 

prestem atenção neste e esqueçam aquele. Segundo o autor, enquanto for um ato de 

escolha, é um ato bem-vindo, mas se a decisão do que é aceitável e do que é omitido for 

escolha alheia, com certeza desaprova-se este ato.  

Percebe-se que, as definições de diversidade contemplam diferentes níveis de 

análise possíveis (individual, grupal, organizacional), tendo em comum a importância da 

afiliação a grupos sociais e os diversos lugares que os grupos ocupam na sociedade 

(PRESOTTI, 2011).  

Considera-se importante, não perder de vista a ideia de que sempre há 

singularidades, pois mesmo dentro de uma determinada cultura, existem diferenças. É 

necessário tomar cuidado ao referir-se a uma cultura, a fim de não incorrer ao erro de 

desconsiderar singularidades importantes ao estudo. Muitas discussões, tratam de 

“cultura nacional” e “cultural ocidental” desconsiderando a diversidade cultural que existe 

dentro e além das nações e do Ocidente. Como explica Hall (2002, p. 36) “A Europa 

Ocidental não tem nenhuma nação que seja composta de apenas um único povo, uma 

única cultura ou etnia. As nações modernas são, todas, híbridas culturais.” 

Mas o que significa a expressão híbridas culturais? Esse termo provém do 

conceito de “hibridismo cultural”. Segundo Silva (2012, p.87-88) "O hibridismo está ligado 

aos movimentos demográficos que permitem o contato entre diferentes identidades: as 

diásporas, os deslocamentos nômades, as viagens, os cruzamentos de fronteiras.” Para a 

teoria cultural contemporânea, esses movimentos podem ser literais, como a imigração de 

povos europeus no século XIX e XX para o Brasil, ou podem ser simplesmente 

metafóricos, como os contatos interculturais pela internet.  

Hall (2002) explica o hibridismo cultural como a situação em que as pessoas, 

habitando fora de sua terra natal, obrigam-se a “negociar” com as novas culturas daquele 

ambiente. Desta forma, vivem certos aspectos de sua cultura de origem e suas tradições, 

mas ao mesmo tempo tem que se adaptar ao novo meio cultural, e aderir a novos 

costumes. Ou seja, unindo aspectos de duas ou mais culturas, formando culturas 

híbridas/misturadas. 

Assim, explica Eagleton (2005), quando valores são oferecidos a novos grupos 

sociais, ocorre uma reformulação. Essa reformulação, é semelhante à ideia de tradução 

de Hall (2002), a tradução cultural que ocorre com as pessoas dispersadas de sua terra 
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natal, as quais retêm vínculos com seus lugares de origem e suas tradições, mas são 

obrigadas a negociar com as novas culturas em que vivem. 

E ele acrescenta “Em toda parte, estão emergindo identidades culturais que não 

são fixas, mas que estão suspensas, em transição, entre diferentes posições; que retiram 

seus recursos, ao mesmo tempo, de diferentes tradições culturais” (HALL, 2002, p.52). 

Sendo assim, estas características das identidades culturais, não ocorrem apenas com 

pessoas que migraram ou imigraram, espontânea ou forçosamente a outros países ou 

regiões. Mas é uma característica das sociedades atuais esse “hibridismo”. 

Em uma linha semelhante à das culturas híbridas, está o “multiculturalismo”. 

Candau (2003), explica que a questão multicultural nos últimos anos adquire cada vez 

maior abrangência, visibilidade e conflitividade, em todos os âmbitos, do global ao local. 

Por isso, não foi possível ignorar o multiculturalismo tema que encontra-se junto a esse 

emaranhado de termos (cultura, identidade, diversidade cultural, hibridismo cultural), que 

precisam ser compreendidos antes de se tratar sobre diversidade religiosa. 

Destarte, Forquin (1993, p. 37) define multiculturalismo como: 

 
a situação ‘objetiva’ de um país no qual coexistem grupos de origem étnica ou 
geográfica diversa, falando línguas diferentes, podendo não compartilhar as 
mesmas adesões religiosas nem os mesmos valores ou modos de vida. [...] este 
termo pode ser utilizado como um descritor amplo que engloba as noções de 
sociedade multirracial, multi-étnica, multi-religiosa. 

 

Candau (2003) alerta que multiculturalismo é um termo polissêmico, pois 

inúmeras e diversificadas são as concepções e vertentes multiculturais. Forquin (1993, p. 

139) distingue, assim, dois tipos de multiculturalismo: 

 
Num caso, trata-se de um multiculturalismo de justaposição, de 
compartimentação, até mesmo de segregação ou de auto-segregação [...] que 
carrega em si a ameaça de explosão social. No outro caso, o multiculturalismo 
significa abertura, troca, intercomunicação, com as promessas que isto constitui 
para cada um, de enriquecimento pessoal e de alargamento dos espaços de 
liberdade, mas também de riscos de desenraizamento, de dispersão e de 
desagregação da identidade. 

 

Percebe-se que um tipo é discriminador e defensivo e outro aberto e interativo. O 

primeiro tipo, admite a multiplicidade de identidades culturais existentes, mas não 

considera a inter-relação entre estas. O segundo, além de considerar a diversidade 

cultural, também abarca a discussão sobre as inter-relações entre as culturas. Segundo 

Candau (2003), pode-se chamar este segundo tipo de interculturalismo. Dando o seu 

sentido ao prefixo 'inter' referente à interação, troca, reciprocidade.  
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Pode-se dizer que ocorre com o multiculturalismo o mesmo problema de usos 

indevidos do termo que ocorre com a palavra diversidade. O interculturalismo surge como 

uma alternativa, e uma progressão do termo, uma vez que exprime de forma mais coesa 

a situação atual das culturas.  

Candau (2003, p.45-46) defende esta noção explicando que:  

 
A interculturalidade orienta processos que têm por base o reconhecimento do 
direito à diferença e a luta contra todas as formas de discriminação e desigualdade 
social. Tenta promover relações dialógicas e igualitárias entre pessoas e grupos 
que pertencem a universos culturais diferentes, trabalhando os conflitos inerentes 
a esta realidade. Não ignora as relações de poder presentes nas relações sociais 
e interpessoais. Reconhece e assume os conflitos procurando as estratégias mais 
adequadas para enfrentá-los. 
 

Se faz relevante considerar os aspectos abordados pela autora ao se discutir 

sobre diversidade cultural uma vez que, atualmente ocorrem não poucos conflitos 

relacionados às culturas, em todos os níveis, do local ao global, em proporções 

espantosas e com consequências gravíssimas para a sociedade. Os quais, em geral, tem 

sua raiz na discriminação e nos preconceitos, que existem devido à falta de 

reconhecimento do direito à diferença dos outros, portanto é necessário promover esse 

reconhecimento da diferença.  

Trazendo a discussão para mais próximo geograficamente falando, Candau 

(2008, p. 17) explica que:  

 
Na América Latina e, particularmente, no Brasil a questão multicultural apresenta 
uma configuração própria. Nosso continente é um continente construído com uma 
base multicultural muito forte, onde as relações interétnicas têm sido uma 
constante através de toda sua história, uma história dolorosa e trágica 
principalmente no que diz respeito aos grupos indígenas e afrodescendentes. 

 

O Brasil é um país que possui uma grande diversidade cultural, devido ao seu 

processo de colonização iniciado no século XVI, caracterizado pelo recebimento de povos 

de diversas origens. A imigração no Brasil teve início em 1530, com a chegada dos 

colonizadores portugueses. Nas primeiras décadas do século XIX, imigrantes de outros 

países, principalmente europeus, vieram para o Brasil em busca de melhores 

oportunidades de trabalho. Já os japoneses começaram a chegar em 1908.  

Porém, junto a esta história de diversidade, também está a história de violência e 

discriminação racial, religiosa, cultural, etc, praticada contra diversos desses povos que 

vieram escravizados ou já estavam - no caso dos indígenas - no Brasil.  
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Mas não é a diversidade cultural que gera conflitos, e sim a posição que os 

indivíduos e sociedades assumem frente a ela. Hall (2002) afirma, que em oposição ou 

combate ao hibridismo e à diversidade, existem tentativas para reconstruir e manter 

identidades “puras” ou “tradições”. Como já abordado, é um erro pensar que existam 

culturas puras/ imutáveis, a expressão dessa mentalidade se chama etnocentrismo. Um 

exemplo, é o citado por Eagleton (2005), são as sociedades para as quais o estrangeiro é 

considerado inferior ou nem sequer é considerado humano. O estrangeiro também entra 

na classe dos “outros”. Candau, (2008) ensina que as relações entre “nós” e os “outros” 

são carregadas de preconceitos, como estereótipos e ambiguidades: 

 
As nossas maneiras de situarmo-nos em relação aos outros tende ‘naturalmente’, 
isto é, estão construídas, a partir de uma perspectiva etnocêntrica. Incluímos na 
categoria ‘nós’, em geral, aquelas pessoas e grupos sociais que têm referenciais 
culturais e sociais semelhantes aos nossos, que têm hábitos de vida, valores, 
estilos, visões de mundo que se aproximam dos nossos e os reforçam. Os ‘outros’ 
são os que se confrontam com estas maneiras de nos situar no mundo, por sua 
classe social, etnia, religião, valores, tradições, etc (CANDAU, 2008, p. 29). 

 

Esse tipo de posicionamento, de se ter uma etnia ou cultura como a ideal em 

detrimento do valor das outras, é uma atitude etnocêntrica. De acordo com Candau 

(2003), o atual contexto é marcado pela globalização excludente, políticas neoliberais, 

militarização dos conflitos, unilateralismo e o enfraquecimento do sistema de mediação 

das relações internacionais. O que tem reforçado apartheids socioculturais, intolerância e 

negação do “outro”, que se apresentam de diferentes formas e manifestações.  

O etnocentrismo pode se apresentar tanto de formas sutis e racionais, quanto 

pode assumir formas extremas de intolerância cultural, religiosa e até política (CUCHE, 

2002). Porém, a sociedade parece dar mais atenção e se preocupar apenas com as 

formas extremas de etnocentrismo aquelas que geram guerras, mortes, destruição. 

Esquecendo que tudo começa de forma sutil para então tomar proporções maiores. O 

presente trabalho buscou justamente, compreender se a percepção dos jovens estudados 

carrega esse etnocentrismo sutil em relação as religiões, ou então se já foram vítimas do 

etnocentrismo dos outros em relação a sua própria religião. 

Como já dizia Hanna Arendt, o fato é que as minorias desfavorecidas, os 

diferentes, os estrangeiros, os deficientes, é que são os principais afetados por essa 

realidade de apartamento social e de exclusão, simplesmente por não se adequarem a 

uma sociedade marcada pela competitividade em que a lógica é a do mercado e do 

consumo (CANDAU, 2003).  
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A diversidade humana é discutida em diversos âmbitos, mas uma questão 

evidente é a dificuldade da sociedade em praticar não apenas o respeito (aceitação), mas, 

o reconhecimento das diversidades, como algo digno e humano, como um direito humano 

que é.  

Entende-se que, para haver um reconhecimento, é necessário o conhecimento 

que significa saber da existência da diversidade – seja ela cultural, étnica, de 

capacidades, ou religiosa – e conhecer as suas características e singularidades. É preciso 

ir além das ideias preconcebidas e sem fundamento, preconceituosas e etnocêntricas, 

conhecer leva a entender e entender a aceitar e a respeitar o outro.  

Levando em consideração essa questão da necessidade do conhecimento, a 

seção a seguir trata da diversidade religiosa. Buscando trazer conhecimentos sobre a 

diversidade religiosa, tentando ir um pouco além das ideias preconcebidas sobre as 

religiões do senso comum e do que a mídia informa.  

 

1.2. DIVERSIDADE RELIGIOSA 

 

A diversidade é uma característica humana possuímos diversidade cultural, 

étnica, linguística e também diversidade religiosa. A diversidade religiosa possui uma 

relação forte com a cultura, pois as religiões são uma característica cultural dos seres 

humanos Em muitos casos, a identidade cultural requer juntamente uma identificação 

religiosa. Muitos grupos étnicos, ao redor do mundo, possuem um modo de vida ligado 

diretamente a uma determinada religião, a qual é o referencial para as ações cotidianas 

dos indivíduos.  

A diversidade religiosa não deve ser vista apenas como um fato isolado. A 

diversidade religiosa é dinâmica, não é estática, está inter-relacionada com as outras 

instituições da sociedade exercendo influência e sendo influenciada. O número de novas 

religiões e de adeptos as religiões continua a crescer no século XXI. E a variedade de 

costumes dentro das próprias religiões também é grande.  

Existem vestígios (esculturas em pedra, pinturas rupestres) que comprovam que 

desde a pré-história já existiam crenças em poderes sobrenaturais. E de que mais tarde, 

durante o período do Neolítico, começaram a existir sistemas religiosos mais elaborados 

(SILVA, 2013). 
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Sendo assim, as religiões fazem parte da cultura humana, presentes em todos os 

povos, em todas as épocas históricas (KADLUBITSKI; JUNQUEIRA, 2010). Existiram 

como formas de suprir determinadas necessidades do ser humano como: a explicação 

para a existência humana (vida e morte); ter motivos que justifiquem e motivem a vida 

terrena; de encontrar consolo em momentos de sofrimento; viver experiências 

sobrenaturais, ter referenciais de comportamento, como normas e regras para seguir, 

entre outras motivações. 

Mas o que é religião? Silva (2004, p.3) explica que: 

 
A maioria das pessoas tem alguma ideia do que seja “religião”. Costuma-se 
pensar essa definição como crença em Deus, espíritos, seres sobrenaturais, ou na 
vida após a morte. É possível pensar, ainda, esse conceito como o nome de 
algumas das grandes religiões mundiais: Cristianismo, Hinduísmo, Budismo ou 
Islamismo. 

 

Os povos tradicionais como os indígenas nativos também possuem percepções 

próprias acerca do que é religião, em muitos casos a religião é vista pelos nativos como   

parte do cotidiano e estilo de vida de forma constante, coletiva e natural.  

O conceito “religião” teve sua construção histórica e cultural no Ocidente, 

possuindo um sentido relacionado à tradição cristã. Porém, "O vocábulo ‘religião’ - 

nascido como produto histórico de nossa cultura ocidental e sujeito a alterações ao longo 

do tempo – não possui um significado original ou absoluto que poderíamos reencontrar” 

(SILVA, 2004, p.4). Portanto, pode-se encontrar diferentes definições para esse termo. 

Determinada noção, explica que “religião” origina-se da palavra latina religio, que 

significava um conjunto de regras, observâncias, advertências e interdições. Essa noção 

não tratava de deuses, rituais, mitos ou outros tipos de manifestações, que entendemos 

hoje em dia como religiosas (SILVA, 2004).  

Outra definição apresenta uma explicação diferente, em que a palavra religião 

vem do latim re-ligare, que significa voltar a ligar, ligar novamente, ou simplesmente 

religar, religar os seres humanos com Deus. Compreende as crenças, mitologias 

doutrinas, rituais, códigos morais e formas de pensamento relacionadas ao sobrenatural, 

divino, sagrado e transcendental (SILVEIRA, 2010).  

De acordo com SILVA (2013, p. 207), religião é um “conjunto de crenças dentro 

de universos históricos e culturais específicos.” Para estudar fenômenos religiosos deve-

se atentar ao uso e significado dos termos que em determinadas situações criam 

religiões, ações, instituições, livros, condutas, mitos, ritos, teologias, etc. 
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Apresentam-se ainda, outros significados que já foram atribuídos para a palavra 

religião: 

 

_ Para o celebre orador romano Cicero, o termo derivava do latim relegere, reler, 
relativo à releitura das escrituras. 
_ Santo Agostinho, no século IV, afirmou que o termo derivava de religere, 
reeleger, ou seja, significava a religação do ser humano novamente a Deus, do 
qual havia se separado. Mais tarde, ele retoma a interpretação de Lactâncio, de 
religio como religar. 
_ No século V, o pensador Macróbio atribuiu ao termo religio, que seria derivado 
de relinquere, o significado daquilo deixado pelos antepassados (SILVEIRA, 2010, 
p.3). 

 

Mas nem em todos os povos utiliza-se o termo religião, no hinduísmo, usava-se o 

termo rita para designar a ordem cósmica do mundo, com a qual os seres deveriam se 

harmonizar. Posteriormente, o termo foi substituído por dharma, que significa uma lei 

divina e eterna no budismo (SILVEIRA, 2010, p.3). 

Silva (2013, p.207) explica que embora haja uma grande variedade, os 

fenômenos religiosos são um esforço criador que procura colocar ao alcance da ação e 

compreensão humanas aquilo que é incontrolável ou sem sentido, de forma a atribuir 

valor e significado para a existência das coisas e seres. 

Percebe-se que existem diversas noções de religião, mas qual adotar? Acerca 

disso, Silva (2004, p.4), alerta sobre cuidados a se tomar ao se utilizar ou ao elaborar uma 

definição de religião no e para o âmbito acadêmico. Para a autora 

 
uma definição para uso acadêmico e científico não pode atender a compromissos 
religiosos específicos, nem ter definições vagas ou ambíguas, como, por exemplo, 
definir “religião” como “visão de mundo”, o que pressuporia que todas as “visões 
de mundo” fossem religiosas. Do mesmo modo, se “religião” é definida como 
“sagrado”, a questão torna-se saber o que é “sagrado” e o seu oposto, o “profano”. 
Outras definições são muito restritivas: a definição “acreditar em Deus” deixa de 
fora todos os politeísmos e o Budismo, enquanto a crença numa realidade 
sobrenatural ou transcendental também não satisfaz, por não ser comum a todas 
as culturas religiosas.  
 

Portanto, a autora aponta a definição mais aceita pelos estudiosos, como a 

seguinte: "religião é um sistema comum de crenças e práticas relativas a seres sobre-

humanos dentro de universos históricos e culturais específicos" (SILVA, 2004, p.4). No 

presente trabalho adota-se esta mesma definição como adequada a compreensão da 

temática, por se tratar de uma compreensão ampla no sentido de não se restringir a uma 

determinada religião, assim como é objetiva em seus aspectos, pois aponta o caráter de 

uma prática comum, relativa a seres sobre-humanos, e fato de que as religiões são 

históricas e culturais.   
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Uma ideia, a qual é comumente relacionada à noção de religião, é a de 

espiritualidade. Porém, a espiritualidade não se restringe apenas ao campo religioso, 

apesar de ter forte relação com o mesmo. Nechi (2011) explica que a espiritualidade é 

uma qualidade humana, uma das dimensões constitutivas comuns aos seres humanos. A 

espiritualidade não está necessariamente vinculada a qualquer instituição, como as 

religiões, e pode ou não ser notada, valorizada e desenvolvida. Sendo que, a religião é 

uma forma pela qual se busca a espiritualidade. Portanto, todos possuem espiritualidade, 

e em alguns casos a espiritualidade do indivíduo é desenvolvida no exercício de 

atividades religiosas.  

Ao se referir a religião, uma noção que aparece muito nos discursos, inclusive de 

sociólogos renomados como Durkheim, é a de associação entre religião e igreja. Porém, 

as questões religiosas não estão restritas apenas ao domínio das igrejas organizadas e 

institucionalizadas. Segundo Silva (2004), as questões religiosas permeiam a vida como 

religiosidade popular e formas de espiritualidade, que contribuem para construção de 

identidades, memórias coletivas, experiências místicas, correntes culturais e intelectuais.  

Outra noção que também permeia muitos imaginários em relação à ideia de 

religião é a de restrição à subjetividade e misticismo. Porém, segundo Nechi (2011) o 

sagrado sempre possui um lado racionalmente compreensível e observável, pois a 

religiosidade não é totalmente mística e subjetiva, e pode ser acessada por diversas 

racionalidades. Mesmo que não se consiga apreender a religiosidade no todo, é possível 

compreender boa parte de suas características.  

Desta forma, apesar da diversidade de religiões no mundo, algumas 

características comuns à maioria das religiões, podem ser elencadas, como: a ideia de 

um sistema de princípios ou crenças no sobrenatural; divindade(s) ou ser(es) superior(es); 

rituais ou cerimônias; lugares sagrados (igrejas, templos, terreiros, mesquitas, sinagogas 

etc); um corpo de pessoas que cuidam das funções religiosas. Além disso, as religiões 

possuem em comum a “fé”, palavra de origem grega que significa confiança, convicção 

em uma verdade mesmo sem evidência física (SILVEIRA, 2010). 

De forma semelhante, Silva (2013, p.212) também afirma que “Mundos 

espirituais, tais como Céus, Infernos, Purgatórios, viagens espirituais, destino após a 

morte, seres sobrenaturais, rituais, mitos imagens etc., existem em todos os sistemas 

religiosos.” 
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Ainda, segundo Silveira (2010), existem pessoas que não tem religião, ou 

possuem dúvidas sobre a religiosidade ou então que praticam uma religiosidade baseada 

em outros princípios que não na fé, alguns exemplos são: 

 Ateísmo: relativo à negação da existência de Ser (es) Supremo (s) e, portanto, da 

veracidade de qualquer religião teísta. Porém, o ateu pode acreditar em outras 

explicações para a vida e o Universo, como aquelas científicas ou filosóficas. 

 Agnosticismo: refere-se à dúvida ou questionamento sobre a existência de deus 

(es) e sobre a veracidade de qualquer religião teísta, considerando a falta de 

provas favoráveis ou contrárias. 

 Deísmo: crença num deus cujo conhecimento é feito pela razão e não pela fé e 

revelação.  

Mas porque os seres humanos têm religião? Porque o Criador determinou, ou 

para ter uma ligação com o Criador, ou por acreditar que a religião é o maior dos meios 

para a paz no mundo (BRASIL, 2004). As respostas são muitas, o fato é que humanidade 

e religiosidade parecem andar juntas. 

Segundo Silveira et al ([s/ano]), o humano criou formas de comunicação e 

linguagem, inventou e aprimorou tecnologias e produziu os mais variados tipos de 

conhecimentos, dentre eles o religioso. Em busca de respostas, para o enigma da sua 

própria existência e da criação do Universo como um todo, bem como do sentido da vida 

terrena e após a morte. Essa busca, tem se dado desde tempos remotos na história, dos 

inícios da presença humana na Terra.  

Quanto a questão da busca por respostas em relação à vida após a morte Silveira 

et al ([s/ano]), explicam que a morte é tão fundamental que as primeiras manifestações 

religiosas se concentram no culto dos mortos e no culto dos ancestrais. Daí que surgem 

os mitos e narrativas sagradas, dessa tentativa de relacionar-se com os que habitam em 

outro tempo/ espaço. Além disso, nesse contexto os objetos do mundo e os atos humanos 

passam a ter valor especial, porque participam de uma realidade transcendente, os 

objetos surgem como “receptáculos” de uma força exterior diferente.  

Portanto, o fato religioso pertence ao universo da cultura, assim como, os outros 

fatos humanos (PARANÁ, 2008). Acerca disso, Eagleton (2005), vai mais além, e afirma 

que a cultura tem raízes na religião, quando diz que, a cultura é enfraquecida quando 

desliga-se de suas raízes na religião. O autor se refere a sociedades, que em dados 

momentos tentam/ tentaram viver de forma desvinculada da religião, ou que tentaram 

substituir as religiões por outras instituições inclusive o Estado/ a política. 
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Nesse ponto de vista, pode-se realizar reflexões sobre a temática da religião, a 

partir de teorias da cultura. Como a “teoria da consciência coletiva” defendida por 

Durkheim, que se refere à prioridade da sociedade sobre o indivíduo. Em que, a 

consciência coletiva precede o indivíduo, é exterior e transcendente a ele, e se impõe a 

ele. Essa consciência precede e é superior a consciência individual (CUCHE, 2002).  

A partir dessa teoria, pode-se dizer que as religiões fazem parte da consciência 

coletiva, pois são vividas em coletividade, tem o caráter exterior que precede o indivíduo, 

e se impõe, sendo superior a consciência individual. Muitas religiões ditam regras de 

conduta que o indivíduo adepto pode seguir. Em certos casos sob pena de sofrer algum 

tipo de repreensão, que podem ser brandas, como o sentimento de culpa, ou mais 

severas, como a condenação a morte. 

Nesse sentido, Silva (2013) explica que não existe religião individual, e sim 

religiões de grupos sociais, coletivos (tribos, Estado, Igrejas etc.) O que é individual é a 

religiosidade, sendo uma forma particular de participar e experimentar a religião já 

constituída e supraindividual. Dessa forma,“[...] uma nova religião pode partir de uma 

relação particular da religiosidade de uma pessoa com uma religião anterior, porém só se 

constituirá como religião se for adotada por um grupo social” (Ibidem, p. 208). 

Woodward (2012), também aponta o caráter social das religiões, dizendo que as 

representações religiosas são representações coletivas, são realidades coletivas, os ritos 

ocorrem quando os grupos se reúnem, de forma a estimular, manter ou recriar certos 

estados mentais nesses grupos. Sendo assim, as religiões estão envolvidas nos 

processos simbólicos que ocorrem na sociedade sendo que “as relações sociais são 

produzidas e reproduzidas por meio de rituais e símbolos, os quais classificam as coisas 

em dois grupos: as sagradas e as profanas” (Ibidem, p.41).  

Porém, essa classificação varia de uma religião para outra, o que é sagrado para 

uns, é profano para outros e vice-versa. Por exemplo, os hindus adoram animais, para 

eles muitas espécies de animais são consideradas divindades sagradas a serem 

respeitadas, enquanto em outras culturas, certos animais servem de alimento para os 

humanos. 

Independente de diferenças, as religiões têm a mesma importância, não existe 

religião melhor. Afirmar que uma religião é melhor que outra é etnocentrismo, pois, 

religião e conhecimento religioso são patrimônios da humanidade, foram constituídos 

historicamente na inter-relação de aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos 

(PARANÁ, 2008).  



 
 

25 

 

De acordo com a pesquisa de Bruno e Toledo (2016) - sobre diversidade 

religiosa, realizada com estudantes e professores da mesma instituição do presente 

estudo - muitas pessoas, estudantes adolescentes, docentes e inclusive profissionais da 

pedagogia, entendem o que é diversidade religiosa, porém, não possuem muito 

conhecimento acerca das diversas religiões existentes. Além disso, o estudo citado 

aponta discursos que evidenciam a noção de religião vinculada apenas a denominações 

de base cristã, pertencentes ao catolicismo, espiritismo e protestantismo. 

Portanto nem todas as pessoas conhecem e reconhecem todas ou boa parte das 

religiões existentes no planeta. Silva (2004, p.5-6) evidencia um pouco dessa diversidade 

de religiões a seguir:  

 
[...] movimentos religiosos dos povos indígenas latinoamericanos e africanos; 
religiões orientais; as centenas de igrejas evangélicas, pentecostais, 
neopentecostais e avivadas; o espiritualismo, a constituição de identidades 
religiosas nacionais e supranacionais; a “Nova Era”; as religiões afro-brasileiras 
como a umbanda e o candomblé. 

 

Dentre estas, existem tradições religiosas marcadamente brasileiras que trazem 

em si fortemente a influência indígena como as religiões da floresta (Santo Daime, União 

do Vegetal, Céu de Maria, entre outras). Também há religiões, que chegaram ao Brasil 

por meio do processo de colonização e de escravidão de negros africanos. Como o 

Islamismo, que chegou primeiramente, através dos escravos africanos que começaram a 

chegar no Brasil por volta do ano 1538, e após, com o grande fluxo migratório de árabes 

que se iniciou por volta de 1860 (GUALBERTO, 2011). 

Outros exemplos de religiões que chegaram no país por meio dos escravos 

africanos, que ainda hoje resistem no Brasil são: Candomblé, Tambor-de-Mina, Batuque, 

Jarê, Babassuê, Umbanda, Quimbanda, Omolocô e Xangô. São religiões que expressam 

um conjunto de saberes, que vão desde a culinária até a botânica, incluindo elementos 

como artesanato, dança, música e língua. A mais disseminada é o Candomblé, a qual tem 

raízes em várias partes do continente africano. Por isso, é expressada de maneira 

diferente, dependendo do modelo étnico dominante, apresentando a seguinte divisão: 

Nação Kêtu-Nagô (Ioruba); Nação Jexá ou Ijexá (Ioruba); Nação Jeje (Fon/Ewe); Nação 

Angola (Banto); Nação Congo (Banto); e Nação de Caboclo (modelo afro-brasileiro) 

(GUALBERTO, 2011). 

Também há religiões mais novas, que chegaram recentemente ao Brasil, como o 

rastafarianismo, também conhecido como movimento rastafári ou Rastafar-I (rastafarai). O 
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qual proclama Hailê Selassiê I, imperador da Etiópia, como a representação terrena de 

“Jah” (Deus/ Jeová), e faz parte da trindade sagrada o messias prometido. Quanto ao 

significado, Ras = príncipe/ cabeça e Tafari = da paz  (GUALBERTO, 2011). 

Tal movimento surgiu na Jamaica, em meados de 1920, entre trabalhadores e 

camponeses negros. Iniciado por uma interpretação da profecia bíblica, em parte baseada 

pelo status de Selassiê como o único monarca africano de um país totalmente 

independente e seus títulos de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O movimento se 

espalhou pelo mundo, por causa da imigração e pelo ritmo do reggae. Muitos rastafáris 

são vegetarianos, ou comem apenas alguns tipos de carne, vivendo pelas leis alimentares 

do Levítico e do Deuteronômio no Velho Testamento da Bíblia, e costumam viver longe da 

civilização (GUALBERTO, 2011). 

De acordo com Silva (2013, p.208), embora haja uma grande complexidade e 

variedade, os sistemas religiosos podem ser agrupados de acordo com regras e 

pressupostos comuns para fins de estudo e pesquisa.  

Portanto, Silveira (2010) explica esses agrupamentos ou tipologias estabelecidas 

de acordo com o que as religiões consideram como “divino”:  

- Panteísmo: do grego pan = tudo; e theosi = deus, o que significa os deuses estão 

presentes em tudo, na Natureza e no Universo, no mundo. Essa prática provém das mais 

antigas sociedades, época em que os seres humanos não dispunham de conhecimentos 

e tecnologias sofisticadas para dominar a natureza que significava uma força muito 

poderosa e superior, por isso os elementos naturais eram divinizados. Isto também 

acontece em certas religiões até hoje, como as indígenas, africanas, Wicca, Xamanismo e 

Druidismo. 

- Politeísmo: baseiam-se na crença em muitos deuses relacionados à criação e regência 

do mundo, cada um com seu significado e protegendo um certo campo da atividade 

humana. As religiões politeístas surgiram durante a Antiguidade (na África: Egito; na 

Europa: Grécia, Roma, Escandinávia, Ibéria, ilhas Britânicas e regiões eslavas; no Japão, 

com o Xintoísmo; na Índia, com o Hinduísmo; na América pré-colombiana: Asteca, Maia 

etc.).  

- Monoteísmo: acredita em um único deus, ou Ser Supremo como criador do mundo e do 

ser humano. Na Antiguidade, no Oriente Médio, por volta do último milênio a. C, surgiram 

duas religiões que são professadas até hoje: o judaísmo e o cristianismo. Séculos depois, 

formou - se o islamismo. Também são religiões monoteístas o bramanismo, o 

zoroastrismo, o sikhismo. Cada uma delas, produziu livros sagrados, que são 
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orientadores da crença e das condutas dos fiéis, e a sua divindade não possui 

representação visual.  

Além disso, a diversidade religiosa vai além da existência de diversas religiões. 

Ela existe entre ateus e religiosos, entre religiões diferentes como cristãos e budistas, 

entre religiões com pontos em comum como judeus e muçulmanos, entre expressões 

diferentes no interior de uma mesma religião, como católicos carismáticos e adeptos da 

Teologia da Libertação. Ou entre expressões geográfico - históricas da mesma fé, como 

católicos espanhóis e católicos norte - americanos  (SILVA, 2004). 

Um exemplo da diversidade dentro de uma mesma religião refere-se a Igreja 

Católica, que é constituída por 23 Igrejas autônomas sui juris, todas subordinadas ao 

Papa. Que apesar de terem a mesma doutrina e fé, possuem uma tradição cultural, 

histórica, teológica e litúrgica diferentes e uma estrutura e organização territorial 

separadas. A Igreja Católica é confundida muitas vezes com a Igreja Católica Latina, uma 

das suas Igrejas autônomas, e a maior de todas elas (GUALBERTO, 2011).  

 Outra característica das religiões é a constante mudança, pois como fenômeno 

social, cultural e histórico elas não são estáticas, mas dinâmicas. Acerca disso, Silva 

(2013, p.207), explica que as religiões, assim como seus aspectos principais (deuses, 

organização da fé, doutrinas, etc), são fenômenos históricos que ocorrem numa trama de 

acontecimentos e fatos que variam tanto no tempo como no espaço (SILVA, 2004, p.11).  

Muitas dessas mudanças podem resultar em novas religiões, ou novas 

denominações religiosas, pois, "Quando um ritual, simbolismo e estrutura institucional são 

radicalmente modificados, o resultado será um novo movimento religioso” (SILVA, 2004, 

p.11).  

Em lugares e momentos específicos, quando pessoas parecem mais sensíveis a 

novas ideias e esperanças, novos movimentos religiosos também surgem. 

 
Foi assim no período romano tardio, quando centenas de movimentos religiosos 
emergiram junto com o Cristianismo. Na Europa já cristianizada, sucessivas ondas 
de novos movimentos aconteceram nos séculos IV, XII e XVII. Nos Estados 
Unidos, durante a segunda metade do século XIX, período de guerra, imigração, 
descoberta do ouro, da expansão para o Oeste, o surgimento de vários 
movimentos promoveu o que os historiadores das religiões chamaram de “O 
Grande Despertar”. Grupos se organizaram em torno de esperanças variadas, da 
Salvação pela santificação e Batismo no Espírito até a iminência do Apocalipse: 
Testemunhas de Jeová, Adventistas de Sétimo Dia, Ciência Cristã, etc. surgiram 
nessa esteira de turbulência religiosa. No final do século XIX, sob o impacto da 
laicização da sociedade, da redescoberta das religiões orientais, movimentos 
espiritualistas floresceram: Teosofia, Espiritismo, Antroposofia. Estima-se que, na 
África, nos últimos cem anos, 10.000 novas religiões apareceram (SILVA, 2004, 
p.11). 



 
 

28 

 

 

Pode-se citar também outros dois grandes exemplos de mudanças religiosas, na 

Igreja católica. O Cisma do Oriente, que ocorreu no século XI devido a um conflito de 

interesses entre a Igreja Católica do Ocidente e a do Oriente aconteceu um rompimento 

dentro da Igreja, que daria origem à Igreja Ortodoxa, no Oriente, e a Igreja Católica 

Apostólica Romana, no Ocidente. Ambos os lados passaram a defender suas próprias 

doutrinas, o que persiste até hoje. E outro importante cisão, tempos depois, foi a 

provocada pela Reforma Protestante. Movimento que ocorreu no século XVI, o qual 

questionava a conduta e as crenças da Igreja Católica, até o ponto em que os 

manifestantes dos protestos romperam com a Igreja Católica, fundando o Protestantismo, 

que levou a criação de diversas igrejas protestantes, como a Luterana e a Anglicana. 

Além das características já discutidas, as religiões possuem força ideológica. Uma 

vez que as religiões não são neutras e impõem, justificam, legitimam projetos, regras, 

condutas (SILVA, 2013). Como diz Eagleton, (2005, p.101) “a religião, afinal, é a força 

ideológica mais poderosa que a história humana jamais testemunhou.” Ideologias 

possuem força, tanto para gerar ações positivas, quanto ações negativas para a 

sociedade. Infelizmente “a diferença religiosa produz conflitos culturais para os quais a 

sociedade civil não está suficientemente preparada [...]” (RUSEN, 2014, p. 302-303). 

Muitos desses conflitos resultaram em tragédias, em um passado antigo, envolvendo as 

religiões e marcando a história humana com tristes lembranças e graves consequências, 

como 

 
[...] o sangue derramado por cristãos e muçulmanos durante as Cruzadas; os 
negros escravizados, torturados e assassinados no Brasil Colonial, sob a falsa 
acusação, também feita aos índios, de que não possuíam alma; os seguidores da 
Fé Bahá-í trucidados na antiga Pérsia (atual Irã); os judeus mortos ou convertidos 
pela força durante a Inquisição; as mulheres queimadas vivas pelo 'crime' de 
'bruxaria', simplesmente por cultuarem as sagradas forças da natureza; os índios, 
dizimados, escravizados e catequizados, sem que o catequizador entendesse sua 
espiritualidade diferente (BRASIL, 2004, p.13-14). 

 

Esses conflitos, não se deram apenas entre uma religião e outra, pois a 

associação entre Estado e Igreja, por meio da imposição de uma fé ou ideologia como 

oficial, e a consequente exclusão das outras (inclusive com perseguições declaradas), 

também deixou seu rastro perverso no passado (SILVA, 2004). Um exemplo foi o 

holocausto nazista na segunda grande guerra, responsável pela morte de judeus e outras 

pessoas que não representassem a “pura raça ariana”. O que evidencia que o próprio 
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nazismo possuía características de religião, devido aos valores e costumes pregados 

(GUALBERTO, 2011).  

A explicação para tais conflitos e tanta violência, está na intolerância religiosa. 

Segundo Gualberto (2011), refere-se à atitude mental, caracterizada pela falta de 

habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar as diferenças ou crenças religiosas de 

outrem. Esse tipo de atitude, pode se dar em nome de uma crença religiosa ou ser 

motivada pela intolerância contra uma ou todas as religiões ou etnia(s). Portanto, a 

intolerância religiosa e o racismo andam próximos, muitas vezes juntos, por trazerem uma 

visão que estabelece com o outro uma lógica de subalternização, de desqualificação e do 

não reconhecimento do outro.  

A intolerância religiosa pode provocar perseguição, e a maioria das religiões já 

passou por essas situações, em determinada época da história da humanidade. A 

intolerância também está presente nos inúmeros casos de prisões ilegais, 

espancamentos, torturas, execução injustificada, negação de benefícios e de direitos e 

liberdades civis, agressões verbais, ataques a templos religiosos, destruição da 

propriedade, expulsão de praticantes, incitamento ao ódio, praticados ao redor do mundo 

e através da história (GUALBERTO, 2011).  

Apesar de tudo, e mesmo com tantas mudanças que ocorreram no modo de viver 

humano. Nenhuma cultura demonstrou mais força e capacidade em ligar valores 

transcendentes a costumes populares, a espiritualidade da elite a devoção das massas 

que a religião. Pois “a religião não é efetiva porque diz respeito ao outro mundo, mas 

porque encarna esse caráter de além-mundo numa forma de vida prática” (EAGLETON, 

2005, p.103). 

Deve ser, por isso, que os movimentos religiosos continuam tão ativos na 

atualidade. Mas, como encontra-se a diversidade religiosa na atualidade? Como tem se 

dado a relação com a diversidade religiosa? Essa relação é pacífica? A seção a seguir 

busca responder a estas e outras perguntas sobre a diversidade religiosa na atualidade. 

 

1.3. DIVERSIDADE RELIGIOSA NA ATUALIDADE 

 

A sociedade contemporânea tem presenciado mudanças radicais, de estilos de 

vida, de valores, de ideais, de convicções, de papéis sociais, etc. Mas como as religiões 
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têm sido afetadas por tudo isso? Essa seção buscará contextualizar a questão da 

diversidade religiosa na atualidade. 

Nos últimos 200 anos muitos especularam sobre a crise e a decadência das 

religiões formais, no século XIX o movimento científico, filósofos e grupos socialistas 

trataram de disseminar a ideia de que no mundo do avanço científico não haveria espaço 

para religiões formais. Como Nietzsche, que afirmava a morte de Deus, e outros que 

apontavam o colapso da Igreja Católica. Mas ao contrário do que esperavam e previam, 

os séculos XX e XXI presenciaram um grande ressurgimento de crenças e práticas 

religiosas no mundo todo, como as Igrejas Católicas e Protestantes, os Ortodoxos nos 

países remanescentes da antiga URSS, mesquitas na Indonésia, e templos na Índia 

(SILVA, 2004). 

Mundialmente há dois bilhões de cristãos ortodoxos na Europa Oriental, países 

eslavos e no mediterrâneo oriental. Um bilhão desses cristãos são católicos e 

aproximadamente quinhentos milhões são protestantes. Em seguida, os muçulmanos, 

cerca de um bilhão e quatrocentos milhões de fiéis. Os hinduístas na Índia são 750 

milhões e os budistas cerca de quinhentos milhões (SILVA, 2013).  Portanto, o número de 

novas religiões e de adeptos a religiões continua a crescer no século XXI. E a variedade 

de costumes dentro das próprias religiões também é grande. Como é o exemplo do 

protestantismo em que cada denominação evangélica, possui determinadas 

características que lhe são peculiares. Portanto apesar do fenômeno globalizante as 

religiões são diversas e continuam com essa característica. Acerca disso, Rusen (2014, p. 

40) afirma:  

 
A crença religiosa, na sua forma sempre singular e definitivamente distinta das 
outras, não se deixou civilizar a ponto de renunciar à sua peculiaridade, lançando-
a dentro de uma generalidade de princípios éticos abrangentes e comuns. Ao 
contrário: a profundidade e a força das convicções religiosas fundamentais se 
abastecem de sua concreticidade e peculiaridade históricas.  
 

Hoje em dia, os grupos religiosos estão presentes na mídia, TV, rádios e jornais. 

Existem muitas editoras e gravadoras voltadas ao público religioso. Além das bancadas 

religiosas nos Congressos do Ocidente e os governos teocráticos (SILVA, 2004).  

Além disso, muitos desses movimentos religiosos tem procurado repensar os 

papéis de gênero, as opções sexuais, a participação política engajada, os conflitos em 

nome da fé, as novas atividades espirituais, as liturgias alternativas e as revisões 

teológicas, de acordo com as necessidades modernas. Nesse contexto, ganha destaque o 
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papel das mulheres e das minorias na sociedade e suas expressões culturais (SILVA, 

2004). 

Existem grupos étnicos que têm reagido à marginalização nas sociedades 

'hospedeiras', por meio da reafirmação de suas identidades de origem. Contestações que 

estão ligadas, em alguns países há afiliações religiosas, tais como o islamismo na Europa 

e nos Estados Unidos, o catolicismo romano e o protestantismo na Irlanda do Norte 

(WOODWARD, 2012). 

Sendo assim, a religião continuou a ser um momento eficaz da orientação 

cultural, conseguindo se afirmar contra as diversas tentativas de eliminá-la em favor de 

outras concepções da salvação. Porém, o lado negativo disso, e que não pode ser 

ignorado, refere-se ao fato de a religião ter sobrevivido às ameaças, também se 

fundamenta na negação da ordem vigente. Silva (2004), explica que, assim como, a 

negação da ordem vigente leva a um afastamento da sociedade, a sociedade tende a 

reagir e atacar as dissidências com torturas, prisão, intimidação e discriminação. 

Desta forma, muitas vezes os movimentos religiosos que sobrevivem e 

transformam-se em “velhas e tradicionais” religiões, acabam tendo que se adaptar às 

contingências históricas, sociais e culturais. Acabam por definir e impor sua sabedoria e 

verdade “únicas”, para o melhor ou pior, o que afeta a vida, corpos e mentes de milhões 

de pessoas consideradas seguidores, heréticos, infiéis ou sectários (SILVA, 2004). Ou 

seja, as religiões passam por mudanças ou adaptações de acordo com o período 

histórico, o processo para tais mudanças geralmente é complexo pois afeta a vida dos 

seguidores da religião.  

É relevante dizer que além de terem “sobrevivido” com o passar do tempo, muitas 

religiões trazem contribuições positivas para a sociedade em geral, e não apenas a seus 

adeptos. Gualberto (2011) cita exemplos no Brasil: No Candomblé a natureza, os 

elementos terra, água, ar e fogo formam a base dessa religião, o que faz dela uma 

religião essencialmente ecológica. De forma semelhante o Santo Daime, é uma religião 

que ajuda na preservação ambiental, pois possuem um trabalho que mantém vínculos 

profundos com a floresta e pela causa da sua preservação. Para desenvolver esse 

trabalho social e ambiental na Amazônia, foi criado o Instituto de Desenvolvimento 

Ambiental Raimundo Irineu Serra, que tem foco no desenvolvimento autossustentável, 

numa vasta região da Floresta Nacional do Purus.  

A Igreja Católica atua em programas sociais e instituições em todo o mundo, 

incluindo escolas, universidades, hospitais e abrigos, bem como administra outras 
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instituições de caridade, que ajudam famílias, pobres, idosos e doentes. As igrejas 

protestantes também realizam trabalhos semelhantes, voltados à assistência social de 

pessoas menos favorecidas, entre outras causas. 

Porém, a diversidade cultural merece atenção não apenas por seus resultados 

positivos, mas também pelas consequências negativas que podem ocorrer. Sobre isso 

Staffen (2007, p.30) alerta: 

 
A diversidade cultural por sua vez, ao mesmo tempo que expressa a multiplicidade 
de possibilidades do viver uns com os outros, pode fundamentar todo tipo de 
xenofobia, preconceito, e intolerância quando vivida como algo fechado em si 
mesmo e erigida em verdade natural; em verdade deslocada de qualquer prática 
social específica.  
 

Em outra seção, foram citados exemplos de conflitos causados por motivos 

religiosos, que envolveram atos de discriminação, preconceito, desrespeito e violência, 

alimentados por convicções ou sob a justificativa de crença, que ocorreram no passado. 

Mas, muitos desses grandes conflitos, ainda perduram nos dias atuais, como o entre 

islâmicos e cristãos ou entre católicos e protestantes, na Irlanda do Norte. Como salienta 

Silveira (2010), a intolerância religiosa também aparece nos pequenos conflitos 

cotidianos, quando pessoas são desqualificadas devido a sua crença; quando templos e 

símbolos religiosos são destruídos; quando alguém arroga para a sua crença o estatuto 

de religião e qualifica a crença alheia como seita.  

Na atualidade, diversos países passam por intensos conflitos religiosos. No 

Iraque, assim como, em outros países, são frequentes os ataques suicidas de homens-

bombas, motivados pelos ideais de grupos fundamentalistas islâmicos. Os ataques têm 

causado a morte de milhares de pessoas inocentes, pois geralmente ocorrem em espaços 

públicos. 

Outro exemplo é o da Nigéria, com o intenso confronto entre cristãos e 

muçulmanos que já gerou muitas mortes. Os conflitos violentos que ocorrem no Iraque, 

Sudão, Etiópia e Nigéria entre muçulmanos sunitas e xiitas. Assim como, as tensões entre 

o islã e a cristandade na Europa oriental e no Cáucaso, envolvendo inclusive assuntos 

políticos. Na Europa e na Rússia existe a forte disputa e desentendimentos entre 

católicos, luteranos e russos ortodoxos. Já na Indonésia, desentendimentos entre 

cristãos, hindus e muçulmanos, ressurgiram onde, poucos anos atrás, tais comunidades 

conviviam juntas (PORTAS ABERTAS, 2008). 

Um exemplo prático de etnocentrismo ligado à religiosidade é o do 

fundamentalismo islâmico, em alguns estados do Oriente Médio. Tem surgido em muitas 
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sociedades até então seculares, movimentos que visam criar Estados religiosos, em que 

os princípios políticos de organização estejam alinhados com as doutrinas religiosas e 

com as leis do Corão (HALL, 2002). Esse tipo de movimento defende uma religião, mas, 

em contrapartida condena todas as outras, podendo desencadear em atos de intolerância, 

preconceito e xenofobia, ou até em graves conflitos bélicos.  

O Brasil já teve uma única religião oficial – o Catolicismo – implantada com a 

Constituição de 1824. Eram permitidos apenas templos católicos, e o clero católico fazia 

parte do funcionalismo do Estado. Outras religiões eram praticadas, mas, eram 

discriminadas e só podiam realizar seus atos religiosos em espaço privado e nunca em 

lugares públicos. Essa situação só mudou com a proclamação da República em 1889, 

quando o Estado tornou-se laico e deixou de ter uma religião oficial (SILVEIRA, 2010). O 

fato de o Brasil tornar-se um Estado Laico possibilitou a expansão de outras religiões no 

território nacional. 

 Na atual sociedade brasileira, marcada pela diversidade, estão presentes 

inúmeras religiões. Diversidade que precisa ser conhecida e respeitada dentro da sua 

especificidade (KADLUBITSKI; JUNQUEIRA, 2010).  

Vejamos alguns dados estatísticos acerca das religiões no Brasil: 

 
Segundo o Censo brasileiro de 2000, somos uma nação cristã, de maioria católica 
com forte crescimento dos evangélicos pentecostais. Em uma população de 
aproximadamente 174 milhões, 123 milhões disseram ser católicos (73%) e 26 
milhões (15,4%) evangélicos. Cerca de 12,3 milhões de pessoas afirmaram não 
pertencer a nenhuma forma de religião organizada e o restante da população 
admitiu pertencer a movimentos religiosos variados como espiritismo kardecista, 
budismo, judaísmo, umbanda e candomblé, entre outras opções (SILVA, 2013, 
p.205). 

 

A diversidade religiosa brasileira se explica pela multiplicidade dos povos 

indígenas aqui existentes, assim como, pelo processo de colonização e imigração, dos 

espanhóis, portugueses, alemães, italianos, açorianos, eslavos de vários países, entre 

outros, que trouxeram suas crenças religiosas (SILVEIRA, et al [s/ano]). 

Conforme Silva (2013, p.207), “Esse processo de autonomia e de independência 

dos Estados frente aos sistemas religiosos é o que garante a convivência democrática e o 

respeito necessário às opções religiosas individuais e privadas." Mas será que na prática 

é assim?  

Nos dias atuais “Certamente, deveríamos, pela diversidade de nossa origem, pela 

convivência entre os diferentes, servir de exemplo para o mundo. No Brasil de hoje, a 

intolerância religiosa não produz guerras nem matanças" (BRASIL, 2004, p.6). Entretanto, 
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em muitos casos, evidencia-se a existência do preconceito, que se manifesta pela 

humilhação ao “outro”, ao “diferente”, ou até, por meio da violência. Como nas situações 

em que Terreiros de Umbanda e Candomblé tem sofrido ataques, em diversos lugares no 

Brasil, em que “[...] objetos de culto são destruídos, seguidores de umbanda e candomblé 

chamados de 'adoradores do diabo' e suas celebrações e festas religiosas interrompidas, 

de forma desrespeitosa, por pessoas de outras religiões"  (BRASIL, 2004, p.27).  

Lamentavelmente esses acontecimentos de discriminação, preconceito e 

violência quase nunca são noticiados pelo jornal, rádio, televisão. Admite-se que quando 

os atos de violência são praticados contra a religião católica, religião predominante no 

Brasil, os casos ganham maior atenção. Agindo assim, 

 
[...] a imprensa está coberta de razão quando dá o merecido destaque a violências 
praticadas contra os católicos. A imprensa peca é por omissão, quando não dá o 
mesmo merecido destaque as violências praticadas diariamente contra religiões 
ditas 'minoritárias' [...] (BRASIL, 2004, p.34). 
 

Segundo Gualberto (2011), a prática religiosa de matriz africana foi duramente 

perseguida pelas 3delegacias de costumes no Brasil até 1960. Essa perseguição fez 

surgir um fenômeno chamado sincretismo religioso, utilizado pelos negros para disfarçar 

sua prática religiosa. Assim, os seguidores adotaram para si elementos da fé católica e os 

mesclaram com sua própria religiosidade transformando, assim, Oxalá em Jesus Cristo, 

Iansã em Santa Bárbara, Xangô em São Gerônimo.  

As religiões de matriz africana, já citadas em outra seção, das quais não são 

poucas as presentes no Brasil, sofrem muito com a intolerância religiosa. Alguns 

exemplos de atos de intolerância são a destruição de terreiros, oportunidades de emprego 

negadas, desrespeito aos praticantes. Muitos dos casos são protagonizados por pessoas 

que se denominam evangélicos pentecostais, uma vez que as igrejas pentecostais 

costumam instalar-se em regiões onde também se localizam as casas de Axé (templo de 

religiões afro), ou seja, ocorre uma disputa pelo público de fiéis entre as duas religiões 

(GUALBERTO, 2011).  

Gualberto (2011) comenta que há situações de professores que por trabalharem 

em sala de aula sobre a cultura africana (conteúdo obrigatório, segundo a Lei 10.639, que 

versa sobre o ensino da História da África nas escolas), sofreram humilhações. Ao tratar 

                                                             
3
 As delegacias de costumes, basicamente eras as delegacias que atuavam em defesa da moral e os bons 

costumes. Investigando, prevenindo e reprimindo a venda ou exposição de livros, desenhos e gravuras que 
ofendessem a moral, reprimindo os vadios, os embriagados e os falsos mendigos e coibindo a realização de 
rituais de magia, o que incluía a prática do Candomblé e da Umbanda. 
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do elemento religioso (tão presente na vida dos povos africanos), o professor muitas 

vezes é confrontado pelos pais de alunos e/ou escalões superiores. Os casos 

demonstram que, um dos principais agentes da intolerância religiosa é o próprio Estado, 

nos casos em que terreiros são derrubados, lideranças religiosas perseguidas e as casas 

proibidas de realizar suas cerimônias.  

A intolerância religiosa no Brasil também atinge outras religiões e denominações, 

como os evangélicos que também se consideram afetados pela intolerância e 

perseguição, seja pelas suas vestimentas, seja por serem criticados por darem o dízimo, 

ou até mesmo por professarem publicamente sua fé. Esse desrespeito também é 

expressado por meio da exclusão dos evangélicos, como nos casos de solenidades 

oficiais que deixam de convidar evangélicos, e assim descumprem Lei número 5112, de 

1999, que determina que em eventos, devem dar vez a representantes de ao menos dois 

credos. Essa exclusão muitas vezes também é feita pela mídia quando omitem notícias, 

ou realizam uma cobertura tímida a assuntos e eventos relacionados ao segmento 

evangélico (GUALBERTO, 2011).  

Outro caso delicado é o das Testemunhas de Jeová, em que ocorre a exclusão 

dentro do próprio meio, em certos casos em que a pessoa é desassociada por não seguir 

corretamente as regras da religião, e essa desassociarão gera uma exclusão social, 

inclusive no meio familiar. Situação que pode acarretar as chamadas doenças sociais que 

envolvem as depressões e uso de drogas, entre outras (GUALBERTO, 2011).  

Outras religiões, como as da Floresta (Santo Daime, União do Vegetal, Céu de 

Maria, entre outras) sofrem o preconceito de origem. Por não trazerem em si uma longa 

tradição, esses segmentos religiosos encontram dificuldade de reconhecimento como 

religiões, sendo, muitas vezes, classificados como seitas (GUALBERTO, 2011).  

Os adeptos do islamismo também enfrentam discriminação para seguir sua fé. 

Olhares diferentes, piadas de mau gosto e até agressões físicas estão na lista das 

intolerâncias sofridas pelos muçulmanos. As muçulmanas de origem ou adeptas 

brasileiras têm dificuldades em serem empregadas, devido ao uso do véu. Além disso, 

muitas vezes, a imagem da religião muçulmana é associada ao terrorismo (GUALBERTO, 

2011).  

 A intolerância religiosa e o ódio racial muitas vezes andam juntos, os judeus, 

assim como os negros, acabam em muitos casos sofrendo as duas agressões. Por 

atitudes de setores cristãos mais radicais que não reconhecem o Judaísmo como religião, 
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ou também pelas agressões, destruições e ofensas cometidas por carecas, punks e 

outros grupos que pregam o ódio étnico-racial (GUALBERTO, 2011).  

Os Rastafáris precisam conviver com diversos problemas, o primeiro é o de que 

muitos não consideram esse movimento como uma tradição religiosa. Assim como, o fato 

de fazerem uso da canabis sativa, conhecida como maconha, ou ganja, como chamam, é 

o motivo de serem constantemente chamados de maconheiros ou drogados, pela 

população em geral. Além disso, a aparência física, com o uso dos dreadlocks, que para 

eles tem um significado religioso, é outro motivo de discriminação, visto como sujo e 

pouco apresentável diante do padrão de aparência estabelecido pela sociedade. Os 

Rastafáris até mesmo buscando se proteger, se isolam, mas mesmo assim, são 

alcançados pela discriminação e pela perseguição policial que em muitos casos os acusa 

de tráfico de drogas devido à produção de maconha para consumo próprio 

(GUALBERTO, 2011).  

Os católicos, que possuem maioria de adeptos no país, não escapam da 

intolerância religiosa, em especial de evangélicos pentecostais, são vários os casos em 

que pessoas destruíram publicamente imagens adoradas pelo rito católico. Assim como, 

situações em que seguidores evangélicos invadem eventos católicos para tentar atrair 

adeptos para suas igrejas, o que incomoda muito os organizadores católicos 

(GUALBERTO, 2011).  

Não se pode negar que no Brasil há uma “guerra” entre católicos e evangélicos, 

existe uma disputa na mídia televisiva brasileira entre evangélicos e católicos, na qual, 

certas emissoras apoiam uma religião, outras apoiam a outra, assim se atacam e contra-

atacam. Católicos e evangélicos (os dois maiores grupamentos religiosos do país), vivem 

uma disputa para definir qual deles se tornará o grupo predominante. Nessa guerra, 

vários elementos são usados e a ridicularizarão dos costumes e modos usados pelos 

evangélicos é um deles, criando estereótipos utilizados por humoristas e autores 

televisivos de forma preconceituosa e vexatória.  

A notável influência católica na sociedade e na imprensa brasileira é uma das 

razões que levam os jornalistas a utilizarem a terminologia católica como padrão nas 

coberturas religiosas. A influência dos católicos agride muitos evangélicos, que veem na 

cobertura jornalística secular a assimilação natural do catolicismo e a rejeição do 

protestantismo (GUALBERTO, 2011). 
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Também vê-se a intolerância religiosa invadindo as salas de aula, provocando dor 

e sofrimento em estudantes e em profissionais que tentam demonstrar que o ensino da 

diversidade religiosa deve ir muito além do proselitismo.   

A 4xenofobia, o preconceito, e a intolerância cultural e religiosa tem gerado 

consequências sociais na atualidade, verdadeiros conflitos bélicos, que causam 

preocupação mundial, principalmente em relação às vítimas desses conflitos. 

Ramos (2009) explica que na origem de conflitos e incompreensão entre grupos 

minoritários e majoritários estão os estereótipos, os preconceitos e o etnocentrismo, 

barreiras à comunicação intercultural.  

 Anteriormente se discutiu o que é etnocentrismo, que se refere a uma construção 

identitária, em que o “ser” próprio e o ser si mesmo é positivo e o ser diferente é 

desvalorizado. Essa assimetria normativa adquire uma força capaz de acirrar conflitos 

(RUSEN, 2014).  

Segundo Rusen (2014), deve-se tomar medidas contra o etnocentrismo, e não se 

pode deixá-lo de lado, com a alegação de que se trata de um fenômeno universal 

antropológico. E a crescente densidade da comunicação tem assumido o papel de 

aumentar a pressão por uma solução para esse problema. Uma tentativa de solução para 

o problema do etnocentrismo repetidamente tentada ao longo da história e também a pior 

é “a que estabelece uma separação política de diferentes pertencimentos culturais. [...]” 

(Ibidem, p.305) Uma vez que, ações desse tipo, acabam por estimular mais ainda o 

etnocentrismo e a separação dos povos. 

É necessário ir para além disso: combater o etnocentrismo e promover um 

relacionamento intercultural e inter-religioso pacífico exige uma tomada de atitude não 

apenas pelo Estado, mas por todos os setores e instituições da sociedade, especialmente 

a sociedade civil. Tal mudança se inicia no âmbito cognitivo, como explica Silva (2004, 

p.12), “O pensar religião, no momento em que vivemos, tem que estar articulado com 

reflexões críticas sobre esquemas geradores de discriminação ou exclusão, inclusive os 

religiosos”. Ou seja, está relacionado a promoção do conhecimento sobre o tema. 

Quanto a questão de promover conhecimento, Silva (2014, p. 6) explica que 

 
O espaço crescente na mídia dos assuntos envolvendo religião não tem sido 
acompanhado pelo conhecimento histórico e cultural sobre o tema. Assim, com 
frequência, julgamentos apressados e preconceituosos são feitos, baseados em 
pouco ou nenhum conhecimento. Por isso, é necessário construir e divulgar 

                                                             
4
 Refere-se a aversão a coisas ou pessoas estrangeiras. 
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informações objetivas e críticas de forma a garantir um conhecimento que 
conduza à compreensão e respeito. (SILVA, 2014, p. 6) 
 

Portanto, é importante conhecer, para que, assim, seja possível compreender o 

diverso, pois diz Rusen (2014), compreender é um pressuposto necessário do 

reconhecimento. “As culturas ocidentais desenvolveram as primeiras tentativas de feitos 

de reconhecimento desse tipo que podem ser tomados como ponto de partida. A que 

mais vingou situa-se na esfera da arte” (Ibidem, p.306). que se trata da arte valorizando o 

diferente devido à riqueza estética.  

Forquin (1993), discorre sobre opor um universalismo etnocêntrico e dominador, 

por um universalismo aberto e tolerante, compatível com o reconhecimento e o respeito 

às diferenças, sendo que só se pode reconhecer e respeitar, o que se pode perceber 

como outra modalidade ou outra expressão do humano. Existem outras formas de se 

promover o reconhecimento da diversidade e uma delas é por meio de leis e o 

estabelecimento de direitos humanos que amparam a diversidade 

 
Nesse sentido, a defesa feita pelos filósofos iluministas, consagrada nas emendas 
da Constituição dos EUA e repetida por liberais e muitos pensadores do século 
XX, conserva sua atualidade e importância: a liberdade de crença deve ser 
absoluta. Essa liberdade deve incluir, também, a liberdade de não-crença, da 
expressão de ateísmos, agnosticismos ou da simples indiferença frente aos 
valores religiosos [...] (SILVA, 2004, p.2, grifo nosso). 

 

Portanto, os direitos humanos amparam a liberdade de crença/ não crença, de 

manifestação religiosa/ cultural a todos os seres humanos, e repetidas vezes, diferentes 

leis ao redor do mundo reafirmam esses direitos, como se verá a seguir, na próxima 

seção. 

 

1.3.1. Diversidade religiosa como direito humano 

 

A presente seção tratará da diversidade religiosa como um direito humano, 

apresentando leis que defendem as diferentes religiões, assim como, as leis que preveem 

sansões para crimes contra religiões. 

A liberdade religiosa tem referência na 5Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (art. XVIII), segundo a qual  

                                                             
5
 Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10 de 

dezembro 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi criada com o intuito de garantir que os 
direitos humanos sejam protegidos por lei.  
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Toda pessoa tem o 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 (BRASIL, 
2004, p. 9). 

 
Observando o artigo anterior, aqueles conflitos e situações de preconceito e 

violência religiosa, citados como exemplos na seção anterior, violam totalmente esses 

direitos. Enfatiza-se que esses direitos não são apenas de caráter grupal, mas individual, 

ou seja, também amparam aqueles indivíduos que, dentro de uma determinada cultura, 

optam ou mudam para uma religião diferente.  

Em muitos casos, os atos de desrespeito religioso ocorrem quando uma pessoa 

manifesta sua religião em espaços como na escola, no trabalho, ou na rua, por meio da 

sua prática, ou observação de regras pertencentes a sua crença. Como pelo uso de 

vestes, como o véu, ou pelo fato de negar-se a realizar atos não permitidos por sua 

religião, como o de dançar ou vestir roupas diferentes. Aí evidencia-se o desrespeito à lei, 

que defende a liberdade de manifestação religiosa e de observância das regras 

respectivamente à religião. 

O artigo XVIII, também discorre sobre a liberdade de pensamento, é importante 

lembrar que a liberdade de expressão é amparada pela Constituição Federal. Portanto, 

muitas das vezes, aquilo que é taxado como intolerância religiosa, é na verdade, crítica às 

religiões. Desta forma, há uma linha tênue e delicada entre o que é crítica e o que é 

intolerância, sendo necessário cuidado ao se expressar uma, para não cair na acusação 

da outra (GUALBERTO, 2011). 

Desta forma, a liberdade de escolha de religião ou de não possuir religião deve 

ser garantida pelos governos nacionais (BRASIL, 2004). É fato que, em muitas ocasiões, 

ocorre exatamente o contrário, governos que tentaram e tentam impor uma religião/ 

cultura nacional em detrimento de outras, a ponto de promover verdadeiros genocídios 

em massa. O Brasil também vivenciou situações semelhantes, em seu passado, 

principalmente em relação aos povos indígenas e afrodescendentes e suas 

manifestações culturais e religiosas, fortemente oprimidas no período colonial. Como por 

exemplo, o controle exercido frente as práticas de pajelança dos índios. 

Hoje em dia, o Brasil possui leis que defendem a liberdade religiosa, uma vez que 

o Estado Brasileiro é laico, ou seja, ele não possui uma religião oficial. E possui o dever 

de garantir a liberdade religiosa a todos os brasileiros e estrangeiros. A Declaração 
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Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, afirma que a liberdade 

religiosa é um dos direitos fundamentais da humanidade (BRASIL, 2004). 

Sabe-se da existência de uma legislação brasileira que ampara a diversidade 

religiosa. Primeiramente, no Art. 215 da Constituição Federativa da República do Brasil, é 

garantido o direito a cultura e manifestações culturais: “O Estado garantirá a todos o pleno 

exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 

incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais” (BRASIL, 2013a, p.43). 

Pode-se entender que a religiosidade está incluída na cultura e nas manifestações 

culturais. 

Já o Art. 5º, trata da garantia de igualdade a todos perante a lei sem qualquer 

distinção, incluindo o direito à liberdade religiosa: 

 
VI - 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; [...] 
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa [...] (BRASIL, 
2013, p.5) 
 

Além de citar o direito à liberdade de crença, essa lei garante proteção aos locais 

de culto e suas liturgias. Nesse sentido, vale lembrar que, anteriormente, citou-se os 

casos em que Terreiros, locais de culto da Umbanda e do Candomblé, sofreram a ação 

de vândalos motivados pelo preconceito religioso. Na parte final do artigo, também é 

garantido que “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa”, ou seja, 

outros direitos não podem ser afetados devido a escolha e prática religiosa do indivíduo.  

De forma semelhante, a ONU (1981), no art. 1º da Declaração sobre a eliminação 

de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas em religião ou crença, 

estabelece que:  

 
Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. 
Este direito inclui a liberdade de ter uma religião ou qualquer crença de sua 
escolha, assim como a liberdade de manifestar sua religião ou crença, individual 
ou coletivamente, tanto em público quanto em particular (BRASIL, 2004, p.25-26). 
 

A Lei brasileira é contra a discriminação religiosa, no Art. 3º referente aos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, um dos objetivos é: “IV - 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação” (BRASIL, 2013a, p.5).  

O Programa Nacional dos Direitos Humanos (1996), em sua proposta 110 propõe-

se a: "Prevenir e combater a intolerância religiosa, inclusive no que diz respeito a religiões 
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minoritárias e a cultos afro-brasileiros." Compreende-se que a desproporção entre cristãos 

(maioria da população brasileira) e seguidores de religiões 'minoritárias' é tão grande que 

essa proposta apresenta foco nas religiões minoritárias, admitindo que essas religiões 

necessitam de mais atenção (BRASIL, 2004, p.25). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente faz menção ao respeito à diversidade 

religiosa dos mesmos. O Art. 15 aborda o direito à liberdade ao respeito e à dignidade que 

a criança e o adolescente possuem, e o Art. 16 explica que o direito à liberdade 

compreende, entre outros aspectos: a liberdade de crença e culto religioso. Assim como, 

o Art. 17, do mesmo estatuto, trata do direito ao respeito que envolve a preservação da 

imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças e dos espaços e 

objetos pessoais da criança e do adolescente (BRASIL, 1990). 

A preocupação com a diversidade, igualmente está presente nos documentos 

oficiais relativos à educação brasileira. É relevante dizer que, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Básica de 2013, pressupõe que a escola deve ser laica, (salvo 

escolas pertencentes a denominações religiosas), mas sem deixar de proporcionar a 

reflexão sobre religiões. Para tanto existe o ensino religioso, disciplina de caráter optativo 

às escolas, a qual visa, entre outros objetivos, promover aos estudantes o conhecimento 

da diversidade religiosa mundial. Acerca da disciplina de Ensino Religioso, Silva (2004, 

p.3) posiciona-se dizendo: 

 
Ensino de religiões, estudo de diversidades, exercícios de alteridade: estes, sim, 
podem ser conteúdos trabalhados na escola pública. Da mesma forma que o 
professor de literatura faz referência a diversas escolas literárias; da mesma forma 
que o professor de História enfatiza diversos povos, assim o ensino de religiões 
deve enfatizar diversas expressões religiosas, considerando que as religiões 
fazem parte da aventura humana.  

 

Segundo Gualberto (2011), a discussão sobre o ensino religioso está envolvida 

em grandes polêmicas, e ainda não se chegou a um consenso sobre esta questão. A 

educação básica e fundamental é de responsabilidade dos municípios e dos estados, 

cabendo a eles, regulamentar a legislação sobre o tema. “Nos casos em que isso ocorre, 

o que se vê é uma sobreposição de visões religiosas quase sempre excludentes”. 

Considera-se relevante, promover o conhecimento da diversidade religiosa mundial no 

âmbito escolar. Mas, além das aulas de Ensino Religioso, que esse conhecimento seja 

presente em outras disciplinas também. Uma vez que, os conteúdos precisam ser 

relacionados às situações cotidianas dos estudantes, para que o conhecimento escolar 

não seja descontextualizado da prática. 
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Outra iniciativa nacional, relativa à promoção do respeito à diversidade religiosa, 

consta no Programa Nacional de Direitos Humanos, em sua Proposta 113, que visa: 

"Incentivar o diálogo entre movimentos religiosos sob o prisma da construção de uma 

sociedade pluralista, com base no reconhecimento e no respeito às diferenças de crença 

e culto" (BRASIL, 2004, p.31). Essa proposta trata de algo importante, pois o diálogo é 

uma das principais formas para se “derrubar as barreiras” do preconceito, que sustentam 

mentalidades de que uma religião é superior ou melhor que a outra, que uma é verdadeira 

é outra não, entre outras afirmações utilizadas para tentar justificar ações de 

discriminação e violência.  

Esse diálogo, do qual o artigo citado trata, se iniciou com um movimento chamado 

ecumenismo, o qual surgiu aproximadamente em meados do século XX, a partir da ideia 

de que é possível resgatar a unidade dos cristãos por meio do movimento ecumênico 

(oikomene, significa "mundo habitado" ou, "aquilo que pertence a este mundo"). Nesse 

movimento, surgiram discussões importantes, como os limites do ecumenismo e a 

necessidade de um diálogo com outras religiões, além das cristãs, o que gerou o diálogo 

inter-religioso ou a concepção de macroecumenismo (GUALBERTO, 2011). 

O macroecumenismo é evidenciado principalmente pelos eventos de grande 

porte, realizados em prol do diálogo. O primeiro evento inter-religioso oficial ocorreu no 

século XIX, em 1893, em Chicago, com apenas 16 religiões. Já em 2004, em Barcelona, 

centenas de religiões estavam reunidas no encontro promovido pelo Parlamento das 

Religiões do Mundo (BRASIL, 2004). Não se pode deixar de citar o Conselho Mundial de 

Igrejas (WCC) a principal organização ecumênica a nível internacional, fundada em 1948 

e Amsterdam (Neerlândia), com sede em Genebra (Suíça). 

Em agosto de 2000, no Encontro de Cúpula Mundial de Líderes Religiosos e 

Espirituais pela Paz Mundial, que ocorreu em Nova York. Lideranças, evangélicas, 

católicas, budistas, judaicas, islâmicas, espíritas, hinduístas, taoistas, bahá-ís, esotéricas 

e de tantas outras religiões antigas e modernas, firmaram “O Compromisso com a Paz 

Global” (BRASIL, 2004). 

Nesse encontro foi elaborado um documento com as seguintes considerações: 

 

 As religiões têm contribuído para a paz no mundo, mas também tem sido 
usadas para criar divisão e alimentar hostilidades; 

 o nosso mundo está assolado pela violência, guerra e destruição, por vezes 
perpetradas em nome da religião; 
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 não haverá Paz verdadeira até que todos os grupos e comunidades 
reconheçam a diversidade de culturas e religiões da família humana, dentro de um 
espírito de respeito mútuo e compreensão (BRASIL, 2004, p.12). 
 

Essas considerações apontam fatos importantes, e é interessante observar que 

se iniciam exatamente tratando do ponto positivo que é a capacidade das religiões 

trazerem paz, mas em seguida aponta-se o lado negativo, o uso das religiões criando 

divisões entre as pessoas e povos, alimentando hostilidades e os conflitos dos quais 

foram citados em outras seções devido ao preconceito e etnocentrismo. A terceira 

consideração, afirma que para o alcance da paz religiosa é necessário o 

“reconhecimento” da diversidade, como característica humana, imperativo já discutido 

anteriormente. Nesse encontro, os líderes religiosos também se comprometeram entre 

outras medidas a: 

 

 condenar toda violência cometida em nome da religião, buscando remover 
raízes da violência; 

 apelar a todas as comunidades religiosas e aos grupos étnicos e nacionais 
a respeitarem o direito à liberdade religiosa, procurando a reconciliação, e a  se 
engajarem no perdão e no auxílio mútuos; 

 despertar em todos os indivíduos e comunidades o senso de 
responsabilidade, compartilhada entre todos, pelo bem estar da família humana 
como um todo, e o reconhecimento de que todos os seres humanos - 
independentemente de religião, raça, sexo e origem étnica - têm o direito à 
educação, à saúde e à oportunidade de obter uma subsistência segura e 
sustentável. (BRASIL, 2004, p.12-13) 

 

As ações pelas quais os líderes, em nome de cada religião, se comprometeram 

colocar em prática, são de grande importância, no que se refere ao combate aos 

preconceitos religiosos, que uma religião possui em relação às outras, assim como, a 

estimular o respeito mútuo e a paz.  

Um importante evento inter-religioso ocorrido no Brasil, foi a IX Conferência 

Nacional de Direitos Humanos, em 2004, na cidade de Brasília. Nesse evento, 

representantes das diversas religiões do Brasil, assinaram um documento afirmando:  

 

Declaramos a necessidade de se buscar, por meio do diálogo inter-religioso, a 
valorização do ser enquanto sujeito de sua própria história, independente de credo 
religioso. Somos unânimes em repudiar qualquer ato de perseguição e intolerância 
religiosa (BRASIL, 2004, p. 20-21). 

 

Outros eventos interessantes realizados no Brasil são a Caminhada Pela Vida e 

Liberdade Religiosa, organizada pelo Coletivo de Entidades Negras (CEN), que ocorre em 

vários estados. Também a Rede Nacional de Juventude Ecumênica, que lançou em 2001, 
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a Campanha Nacional Contra a Intolerância Religiosa e vem promovendo diálogos entre 

jovens de várias tradições religiosas. Na Paraíba, há mais de 20 anos, ocorre o encontro 

Nova Consciência, que reúne diversas tradições religiosas. No Ceará, o Centro de 

Referência de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos para a Diversidade Religiosa – 

CRDHDR, vem atuando como principal vetor de recebimento e encaminhamento de 

denúncias de intolerância religiosa no estado (GUALBERTO, 2011). 

Outra iniciativa importante na área do entendimento inter-religioso é a URI 

(Iniciativa das Religiões Unidas), formada por 88 tradições espirituais, se dedica ao 

diálogo inter-religioso no mundo, aos direitos humanos e a paz (BRASIL, 2004). 

Estes foram alguns dos grandes passos dados em direção a um entendimento 

entre as religiões do mundo. Entende-se que, os compromissos firmados em prol da paz 

inter-religiosa, devem continuar a ser encaradas como compromisso de todos, não 

apenas de religiosos, mas de todos os cidadãos. Por isso, considera-se relevante que 

eventos e resultados, como esses compromissos, sejam lembrados e mais divulgados 

mundialmente. As notícias acerca de conflitos graves, por motivos religiosos, são muito 

mais frequentes na mídia do que as notícias a respeito de ações de entendimento e de 

paz.  

Além disso, é importante refletir a questão de que, o compromisso pela paz não 

se refere apenas aos grandes conflitos religiosos, pois, a intolerância religiosa não está 

longe de nós, nem no âmbito temporal, nem no âmbito espacial. Uma vez que no Brasil 

também é evidenciado o desrespeito às religiões, em atitudes como: 

 
Invadir terreiros de umbanda e candomblé, que, além de locais sagrados de culto, 
são também guardiões da memória de povos arrancados da África e escravizados 
no Brasil; desrespeitar a espiritualidade dos povos indígenas, ou tentar impor a 
eles a visão de que sua religião é falsa; agredir os ciganos devido a sua etnia ou 
crença, mesmo motivo que os levou ao quase extermínio na Europa, durante a 
Segunda Guerra Mundial: tudo isso é intolerância, é discriminação contra religiões. 
É o contrário do que prevê o Programa Nacional dos Direitos Humanos (BRASIL, 
2004, p.7).  
 

Quando alguém é humilhado, discriminado, agredido, devido a sua crença, ele 

tem os seus direitos constitucionais e humanos violados; sendo vítima de um crime. Pois 

o Código Penal Brasileiro, considera no Art. 208, crime punível com detenção de 1 (um) 

mês a 1 (um) ano, ou multa: “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” (BRASIL, 2004, P. 52). 
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Segundo a ONU (1981), no art. 1º, da Declaração sobre a eliminação de todas as 

formas de intolerância e discriminação fundadas em religião ou crença, adverte-se que: "A 

discriminação entre seres humanos por motivos de religião ou crença constitui uma 

ofensa à dignidade humana [...] e deve ser condenada como uma violação dos Direitos 

Humanos e das liberdades fundamentais” (BRASIL, 2004, p. 26). 

Uma vez que a liberdade de escolha e manifestação religiosa é direito garantido 

por lei, e atentar a essa liberdade é crime, o que deve-se fazer para superar o problema 

da intolerância religiosa existente? Muitos autores trazem suas contribuições acerca do 

assunto. Uma das respostas à pergunta é a prática da tolerância. Silva (2004) discorre 

acerca disso explicando que: 

 
Tolerância religiosa não significa indiferença. A tolerância envolve ação e 
participação. Em primeiro lugar, aceitar que os seguidores de diferentes religiões 
consideram suas crenças como verdadeiras e, talvez, a única verdade que 
admitem. Em segundo lugar, permitindo que os outros tenham crenças diferentes 
e que, livremente, sem coerção de qualquer espécie (familiar, social, educacional, 
etc.) possam mudar de religião, denominação ou crença. Em terceiro, trabalhar em 
prol da garantia de livre prática religiosa, dentro dos limites da razão, cultura e 
sociedade. Um outro conjunto de ações afirmativas significa recusar-se a 
discriminar emprego, alojamento, função social, procurando respeitar e acomodar 
as necessidades religiosas que envolvam dias festivos, datas sagradas, rituais 
significativos (SILVA, 2004, p.10). 
 

A autora, se refere a um ideal de tolerância, que envolve ações necessárias para 

a promoção do respeito à liberdade religiosa contra todo tipo de discriminação preconceito 

religioso.  

Já Rusen (2014), faz uma crítica ao uso do termo “tolerância”. O autor considera 

que, o princípio da igualdade e o imperativo da tolerância, representam conquistas 

históricas em relação à superação dos conflitos religiosos. Mas estes têm uma relação 

apenas abstrata com a diferença cultural, porque o princípio da igualdade abstrai da 

desigualdade do pertencimento cultural e religioso, e a tolerância desmerece as 

diferenças religiosas como indiferentes ou de igual validade. As palavras do autor 

demonstram que igualdade, tolerância e diferença cultural estão relacionadas, porém, 

deve-se prestar atenção, as formas como são aplicados na realidade. Uma vez que 

podem assumir sentido negativo à própria causa defendida, a do respeito e inter-

relacionamento da diversidade. 

Com base nessa reflexão compreende-se que pode ser equivocado falar de 

igualdade religiosa, quando se conhece a diversidade de religiões existentes no mundo e 

suas peculiaridades. Da mesma forma, falar de tolerância tomando a ideia, equivocada, 
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de que todas as religiões são iguais também é desvalorizar e ignorar toda a rica da 

diversidade existente. 

Então, como utilizar igualdade e tolerância em discussões acerca da diferença 

cultural? Toma-se as palavras de Santos (2003, p. 56), o qual explica que, “[…] temos o 

direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser 

diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza." Sendo assim, essa igualdade 

que se deseja construir, envolve o reconhecimento dos direitos básicos de todos/ as. Mas 

como sabe-se esses todos/ as não são padronizados/ as, não são os/ as mesmos/ as. 

Portanto, devem ter as suas diferenças reconhecidas (CANDAU, 2003, p. 27). 

Nos dias atuais, não se pode pensar numa igualdade que não inclua o 

reconhecimento das diferenças, isso supõe enfrentar todas as formas de desigualdade, 

preconceito e discriminação (CANDAU, 2003). Nesse contexto um autor indaga: “[...] hoje 

em dia, tolerância também já é suficiente para fundamentar uma relação pacífica entre as 

religiões? [...]” (RUSEN, 2014, p.36). Essa afirmação, não desmerece o discurso relativo à 

tolerância, mas faz refletir, em outras atitudes, necessárias para combater os conflitos 

religiosos e alcançar a paz inter-religiosa, que parece ser algo tão distante do nosso 

alcance. O autor explica seu posicionamento dizendo que:  

 
[...] a tolerância, o regulador pertinente da sociedade civil para as estratégias 
exclusivistas das religiões entre si, apenas consegue provocar um armistício na 
guerra religiosa entre cada uma das pretensões de universalidade de constituição 
particular. Paz verdadeira é outra coisa (RUSEN, 2014, p. 310). 

 

Segundo ele, a tolerância significa trégua, e não a paz no conflito das culturas 

religiosas. A paz na relação entre as diferentes convicções de fé, somente seria possível, 

por meio de uma tolerância que dribla a diferença, para um reconhecimento do próprio 

diferente, que, todavia, só se daria sob a premissa das regras civis abrangentes da 

igualdade e da reciprocidade. Sendo assim, de acordo com o autor, para se chegar a um 

entendimento entre religiões é necessário orientarem as relações para o objetivo do 

reconhecimento mútuo, criticar o potencial destrutivo de agressão do etnocentrismo. O 

que falta é uma cultura de reconhecimento da diferença, uma cultura em que o ponto de 

vista do reconhecimento recíproco da diferença regula a relação entre diferentes 

pertencimentos, sendo capaz de quebrar a força do etnocentrismo (RUSEN, 2014). 

Em relação ao contexto religioso brasileiro, Gualberto (2011), explica que é 

necessário, construir pontes de diálogos, entre os setores da religião que há muito tempo 

não conversam entre si e aqueles que podem gerar um cinturão de apoio na política, na 
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cultura, nas artes e em outros espaços importantes da sociedade. Assim como, 

desenvolver uma tática de isolamento dos setores que atacam, e ampliar conversas com 

católicos e protestantes, que hoje compreendem a importância do diálogo inter-religioso, e 

a dimensão macroecumênica, será também um passo essencial para ampliar o apoio. 

Gualberto (2011) também explica que é relevante trazer para o cenário de 

diálogos, as lideranças religiosas de todo o país, sendo essencial promover o diálogo com 

o Estado. Há casos em que o Estado brasileiro viola o direito de culto, ao reprimir 

determinados segmentos religiosos, e favorece outros. 

Até o presente momento, foi abordada a diversidade religiosa em suas diferentes 

facetas, considerando aspectos históricos, sociais, culturais, entre outros. Discorreu-se 

sobre o direito à liberdade religiosa, leis e acordos internacionais e inter-religiosos, que 

defendem a diversidade religiosa Além, do amparo que o Código Penal Brasileiro, dá as 

vítimas de preconceito religioso, criminalizando atos de desrespeito e violência. E por fim, 

tratou-se de ações necessárias em prol do entendimento inter-religioso. Assuntos 

relevantes para a compreensão da temática da pesquisa, a diversidade religiosa. 

Já o segundo capítulo, busca trazer outras temáticas de importância para a 

compreensão dos próprios sujeitos do estudo, os jovens estudantes, relacionando-os a 

temática da diversidade religiosa. 
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2. CULTURA JUVENIL, CULTURA ESCOLAR E RELIGIÃO 

 

O presente capítulo que se inicia, busca fornecer subsídios para uma melhor 

compreensão dos sujeitos investigados na pesquisa, os jovens estudantes. Para tanto, a 

primeira seção, apresenta a noção de "culturas jovens" como formas de identificação 

cultural. A seção seguinte, introduz novamente a temática da religião, buscando discutir o 

lugar da religião na (s) cultura (s) jovem (ns). 

Conclui-se o capítulo com a terceira seção que discute sobre o espaço da 

diversidade religiosa no contexto escolar, trazendo as temáticas das seções anteriores e 

explicitando suas relações com a educação e a escola. Assim como, as contribuições que 

autores de áreas afins tem apresentado para um melhor tratamento da diversidade 

religiosa no contexto escolar.  

 

2.1. CULTURA JUVENIL 

 

Anteriormente foi abordada a noção de identidade, a seção seguinte introduzirá à 

discussão acerca da (s) identidade (s) dos jovens, mais especificamente as chamadas 

"culturas jovens". Em uma tentativa de compreender as questões que cercam a 

percepção dos jovens na atualidade. Uma vez que este trabalho trata das percepções que 

os jovens estudantes possuem acerca da diversidade religiosa. 

Segundo Abramo (1997), foi por volta da década de 1990 que ganhou volume o 

número de estudos voltados para a consideração dos próprios jovens e suas 

experiências, suas percepções, formas de sociabilidade e atuação. O que indica que de 

grande parte das produções acadêmicas (teses, dissertações), poucas delas enfocam o 

modo como os próprios jovens vivem e elaboram as situações estudadas. 

Portanto, um estudo que tenha os jovens como atores de algum processo, deve 

levar em conta a opinião, aspirações, ações, discursos dos próprios jovens. É o que a 

presente pesquisa buscou realizar, e esta seção procura possibilitar por meio de uma 

introdução a informações acerca das culturas jovens na atualidade. 

Antes de tratar sobre culturas jovens ou dos jovens, é relevante refletir sobre 

definições e noções acerca da própria juventude, o que não é tarefa fácil. Como explica 

Sposito (1997), a própria definição da categoria juventude é um problema sociológico 
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passível de investigação, uma vez que os critérios que constituem a noção de jovens 

enquanto sujeitos, são históricos e culturais.  

Há de certa forma, um consenso tácito na maioria das análises, sobre a 

transitoriedade como elemento importante para a definição do jovem. Que considera a 

transição da heteronomia da criança para a autonomia do adulto. Porém, o modo como 

ocorre essa passagem, sua duração e características, têm variado tanto nos processos 

concretos quanto nas formas de abordagem dos estudos (SPOSITO, 1997). 

Histórica e socialmente, a juventude ou a adolescência tem sido encarada como 

fase de vida marcada pela instabilidade associada a “problemas sociais”. Apesar de, no 

senso comum, os termos juventude e adolescência serem tratados como sinônimos, o 

uso de um ou de outro revela influências e fundamentações epistemológicas de diversos 

e às vezes opostos campos de conhecimento (SPOSITO, 1997). 

Uma das noções mais comumente atribuídas ao termo “adolescente” traz 

características e aspectos negativos, que foram naturalizadas por certas escolas da 

psicologia. A qual compreende adolescência como incompletude, imaturidade, algo 

inacabado em desenvolvimento. Proveniente da psicologia, psicanálise e pedagogia, 

“adolescência” refere-se às mudanças na personalidade, na mente ou no comportamento 

dos sujeitos (NECHI, 2011). 

Em geral a adolescência é descrita como uma fase turbulenta, difícil e 

perturbadora; como um momento patológico que demanda os cuidados e a atenção de 

adultos para direcionar os jovens para um “lugar” seguro, no sentido de uma integração 

normal e sadia à sociedade (ABRAMO, 1997). 

Assim como, parte considerável da sociologia da juventude constituir-se-á como 

uma sociologia do desvio, considerando jovem aquele que se integra mal, que resiste à 

ação socializadora, que se desvia do padrão normativo. A autora afirma, apesar das 

diferenças sociais e culturais, o desvio enquanto tal, é inerente à experiência juvenil 

(PERALVA,1997). 

Percebe-se que, em geral, existe uma persistência em tratar da juventude no 

sentido da transição e da crise, enxergando-a como problema social ou psicológico e não 

como problema de pesquisa. Mas é relevante refletir a afirmação de Carrano e Martins 

(2011), quando explicam que, os problemas colocados como sendo peculiares aos jovens 

não são necessariamente reconhecidos por eles como próprios de sua geração.  

Abramo (1997), explica que na sociologia, compreende-se juventude como um 

momento de transição da infância para a maturidade, em que os indivíduos realizam a 
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sua integração social, por meio da aquisição de elementos da “cultura” e da assunção de 

papéis adultos. Portanto, nessa concepção, juventude refere-se à preparação do indivíduo 

para se constituir plenamente como sujeito social, livre, que desempenha os papéis para 

os quais se tornou apto, por meio da interiorização dos seus valores, normas e 

comportamentos. Nesse momento, a integração do indivíduo se efetiva ou não, o que 

pode trazer consequências para ele próprio e para a manutenção da coesão social. 

Também há concepções que definem juventude apenas pela faixa etária, mais ou 

menos entre 18 e 29 anos de idade ou aquela que inclui os adolescentes dos 13 aos 29 

anos de idade. Mas, segundo Carrano e Martins (2011), essa simples categorização com 

referência na idade pode ser superada por meio da análise da inserção do jovem em 

diferentes categorias sociais, sendo a juventude uma categoria social. 

Pode-se compreender que a definição de juventude simplesmente pelo 

estabelecimento de uma faixa etária, não é capaz de caracterizar tudo o que essa fase da 

vida realmente representa e todas suas singularidades. Uma vez que a noção de 

juventude é muito variável, devido a fatores culturais, sociais, etc.  

Mas para a realização de pesquisas sobre a juventude, em geral, há a 

necessidade de definir uma faixa etária para uma melhor delimitação do estudo. Nesse 

sentido, Sposito (1997) explica que é preciso considerar os limites em que essa 

delimitação opera e seu caráter preliminar, levando em conta diversos pontos de vista, 

inclusive o sociodemográfico. Por exemplo, em alguns países europeus, os estudos 

tendem a alongar os limites superiores da faixa etária para a idade de 29 anos. Já no 

Brasil, a tendência é a de antecipação do início da vida juvenil para antes dos 15 anos, na 

medida em que, certas características de autonomia e inserção em atividades no mundo 

do trabalho são a realidade para grande parcela das classes menos favorecidas da 

população.  

Os referenciais mais comuns consideram que a entrada na vida adulta significa 

basicamente passar por três etapas: a partida da família de origem, a entrada na vida 

profissional e a formação de um casal. Porém, as fortes transformações sociais ocorridas 

ao longo do último século, exigiram novas formas de compreensão para a passagem 

jovem adulto, em especial nas sociedades urbanizadas. Essas três etapas já não podem 

ser tomadas como critério, já que, primeiramente, observa-se que o abandono da casa 

paterna tem ocorrido mais tarde, assim como a entrada na vida profissional, devido ao 

alongamento do período de formação, e a formação de uma unidade conjugal também 

tem se postergado ou não ocorrido (SPOSITO, 1997). 
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Quanto aos jovens atuais, a multiplicidade e a desconexão das diferentes etapas 

de entrada na vida adulta. Decorrendo a “descristalização”, que significa a dissociação de 

algumas funções adultas, e a “latência”, que separa a posse de alguns atributos do seu 

imediato exercício. Um exemplo de descristalização é o exercício das atividades adultas 

da sexualidade na puberdade, desvinculado das funções reprodutivas e conjugais. A 

latência pode ser exemplificada pela situação de posse de habilitação profissional sem o 

imediato ingresso no mercado de trabalho, no sentido de poder receber a capacitação 

para a profissão mas não poder exercê-la (SPOSITO, 1997). 

Nesse sentido, Peralva (1997) afirma que o significado simbólico de certos 

atributos se altera e certas idades diminuem, como a idade do acesso ao voto, ao 

exercício da sexualidade adulta, à moradia independente, à obtenção de um meio de 

locomoção independente. Porém, isso não ocorre de maneira homogênea em todas as 

camadas da população. O desemprego e a falta de autonomia financeira, fazem com que 

muitos permaneçam durante mais tempo morando com os pais.  

A explicação para as mudanças no perfil da juventude, segundo Peralva (1997), 

não está apenas na aceleração da mudança social, mas também na elevação da 

esperança de vida, que dobrou em menos de um século e tende a continuar se 

alongando. Desta forma, a definição das fases da vida pontuada nos extremos pelo 

nascimento e pela morte, sofre alteração profunda. 

Portanto, é necessário pensar a juventude por meio de concepções mais amplas, 

que considerem esses aspectos peculiares da juventude atual. Carrano e Martins (2011) 

explicam que é possível pensar a juventude a partir da unidade (fase da vida) ou da 

diversidade (diferentes atributos que permitem a distinção dos jovens entre si).  

Para tanto, os autores apontam duas noções distintas de juventude, que 

exemplificam as duas abordagens. Uma refere-se a uma fase da vida, de caráter 

transitório, trata-se de um período de preparação para a fase adulta, caminho por onde 

todos deverão passar para ter direito a uma “nova vida” ou ao “mundo adulto”. Essa 

noção parece responder melhor as questões que se apresentam para a sociedade. A 

segunda noção, refere-se a ideia de que cada grupo juvenil pode ser constituído a partir 

das diversas realidades sociais nas quais estão submetidos. Em que cada cultura juvenil 

pode ser constituída por fatores diversos, como questões de classe, relações de poder, 

diferentes inserções sociais, econômicas, políticas e culturais, assim como pelos 

interesses específicos de cada grupo (CARRANO; MARTINS, 2011). 
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Indo ao encontro dessa segunda noção que considera a cultura juvenil, Nechi 

(2011), explica que a juventude é significada pela cultura, se é jovem conforme a cultura, 

e cada cultura constrói a sua juventude. Sendo assim, ser jovem tem a ver com a vida 

social e cultural, com suas circunstâncias históricas, depende das instituições das quais o 

jovem faz parte e nas que ocupa o lugar de jovem. Cada jovem é único, bem como as 

suas experiências e a sua forma de compreender a realidade é construída em relação 

dialógica com todas estas dimensões.  

Peralva (1997) concorda com a ideia de que juventude é uma construção cultural 

e vai além, afirmando que a definição de infância e de juventude enquanto fases da vida 

torna-se não apenas uma construção cultural, mas uma categoria administrativa, jurídica 

e institucional, com fortes diferenças sociais no seu interior. 

Essa noção de juventude, como uma construção cultural, é evidenciada pelo fato 

de que a juventude sempre esteve em “mudança”, as ideias da sociedade em relação aos 

jovens também passaram por diversas mudanças. Tensões e conflitos geracionais 

acompanharam tais mudanças. Como explica Peralva (1997), a consciência da identidade 

geracional deriva de uma tensão entre ordens de significados de duas gerações 

diferentes, essa consciência é tanto mais forte quanto mais forte a própria tensão, uma 

vez que as tensões evidenciam as diferenças. 

Como já dito, a ideia de jovem problema quase sempre esteve presente. Abramo 

(1997) ilustra este fato lembrando que nos anos 1950, o problema social atribuído a 

juventude era a predisposição para a transgressão e delinquência, os “rebeldes sem 

causa”. Já nas décadas de 1960 e 1970, o problema era toda uma geração de jovens 

ameaçando a ordem social, nos planos político, cultural e moral, criticando a ordem 

estabelecida com atos concretos pela transformação como movimentos estudantis e de 

oposição aos regimes autoritários, contra a tecnocracia e as formas de dominação, 

movimentos pacifistas, as proposições da contracultura, como o conhecido movimento 

hippie. 

No Brasil, foi neste momento que a questão da juventude ganhou maior 

visibilidade, devido ao engajamento de jovens na luta contra o regime autoritário iniciado 

na década de 1960, por meio de mobilizações de entidades estudantis e do engajamento 

nos partidos de esquerda; assim como, pelos movimentos culturais que questionavam os 

padrões de comportamento sexuais, morais, na relação com a propriedade e o consumo. 

O que era visto de forma negativa pela sociedade, mas depois, quando os movimentos já 

haviam entrado num refluxo, essa juventude passou a ser vista de forma positiva. 
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Acabou-se fixando um modelo ideal de juventude, tornando a rebeldia, o idealismo, a 

inovação e a utopia como características essenciais dos jovens (ABRAMO,1997). 

Já em contraste com essa imagem positiva, a juventude dos anos 1980, oposta à 

da geração dos anos 1960, foi vista como patológica, justamente por não demonstrar o 

mesmo interesse pela atividade política. Nos anos 1990, chamam a atenção à presença 

de inúmeras figuras juvenis nas ruas, envolvidas em ações individuais e coletivas. Como 

os caras-pintadas o movimento estudantil brasileiro realizado no decorrer do ano de 

1992 com objetivo principal, o impeachment do presidente do Brasil na época, Fernando 

Collor de Mello. Nesse momento, há uma retomada da ideia de jovem problema, e os 

jovens passam a ser vistos como encarnação de todos os dilemas e dificuldades com que 

a sociedade tem se enfrentado.  

Portanto a ideia de “jovem problema” é uma construção cultural, histórica, política 

e social, já que, a percepção de uma época, décadas depois, é visto como jovem 

revolucionário ou simples e naturalmente como “jovem”.   

Compreende-se que a dificuldade em entender a juventude está no fato de que as 

outras gerações tendem a julgar o jovem de acordo com o modelo de jovem de sua 

época. Nesse sentido, Peralva (1997) afirma que enquanto os adultos pensarem que 

podem invocar sua própria juventude para compreender a juventude atual, eles estarão 

perdidos em suas análises.  

Hobsbawm (1995), traz uma contribuição relevante no que se refere a reflexão 

sobre esse abismo intergeracional, quando aborda o surgimento, no passado, de uma 

“cultura jovem”. Uma cultura jovem global que passou a existir por volta da década de 

1960, difundida por diversos meios, como os programas de TV voltados aos jovens, os 

discos e fitas musicais, o turismo juvenil, por meio da rede mundial de universidades se 

intercomunicando, assim como, pela força da moda na sociedade de consumo que 

chegava as massas.  

Alguns dos fatores, mais evidenciados por Hobsbawm (1995), que levaram a 

“construção” dessa cultura jovem, foram: o poder aquisitivo mais alto das famílias dos 

jovens e dos próprios jovens devido a condição familiar e a facilidade de encontrarem 

emprego na época. Cabe ressaltar que, nessa época, a maioria da população do mundo 

era jovem. Além disso, por volta de 1950, as indústrias da música e da moda descobrem 

o público adolescente e jovem, investindo altamente nesses consumidores.  

Nesse contexto “O poder de mercado independente tornou mais fácil para a 

juventude descobrir símbolos materiais ou culturais de identidade.” Mas, o que acentuou 
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os contornos dessa identidade jovem, foi o enorme abismo histórico que separava as 

gerações nascidas, entre 1925 e as nascidas depois de 1950. Esses jovens não tinham 

consciência do que havia se passado antes, ou seja, de como havia sido o processo de 

formação das sociedades em que viviam, envolvendo revoluções ou conquistas e 

ocupações ou libertação colonial. Tal abismo entre gerações não se restringiu apenas às 

sociedades industriais (HOBSBAWM, 1995, p.122-123). 

Essa juventude, promoveu literalmente uma revolução cultural, modificando os 

modos e costumes, o lazer e as artes. Uma das novidades da década de 1950 foi que os 

jovens das classes alta e média, pelo menos no mundo anglo-saxônico, começaram a 

utilizar-se da música, roupas e linguagem das classes populares  urbanas. O rock e o 

jeans azul para ambos os sexos marcaram a moda. Outra marca dessa cultura foi a 

“Liberação pessoal e liberação sexual, assim, davam-se as mãos, sendo sexo e drogas as 

maneiras mais óbvias de despedaçar as cadeias do Estado, dos pais e do poder dos 

vizinhos, da lei e da convenção” (HOBSBAWM, 1995, p.326). 

Sobre essa “cultura jovem”, explanada por Hobsbawm (1995), pode-se dizer que 

talvez por ter sido tão revolucionária, ainda hoje é possível perceber características vivas 

da mesma na juventude atual, e de certa forma na cultura geral, tomando por exemplo o 

rock e o jeans, tão comuns e apreciados por todas as faixas etárias e classes sociais nos 

dias de hoje. 

Pensando na juventude atual, os autores admitem que os jovens possuem um 

significativo campo de autonomia, para construir seus acervos e identidades culturais, 

frente as instituições do “mundo adulto”. Porém, o processo de globalização marcado pela 

desigualdade de oportunidades e a fragilização dos vínculos institucionais, traz muitos 

riscos e incertezas (CARRANO; MARTINS, 2011). 

Abramo (1997) aponta uma dificuldade ligada ao modo como a juventude tem 

sido tematizada na sociedade ocidental contemporânea. Trata-se do fato de que, na maior 

parte da abordagem sobre jovens, como temática de escritos e notícias ou relativa às 

ações a eles direcionadas, há uma grande dificuldade de considerar efetivamente os 

jovens como sujeitos, mesmo quando é essa a intenção, salvo exceções. Toda vez que 

se relaciona a questão da juventude à da cidadania, o foco é os “problemas” (as 

privações, os desvios) como a prostituição, as drogas, as doenças sexualmente 

transmissíveis, a gravidez precoce e a violência. As questões elencadas são sempre 

aquelas que constituem os jovens como problema, e quase nunca questões enunciadas 

por eles. 
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Tal fato é evidenciado na pesquisa  “Os jovens de Curitiba”, a qual revela a 

existência de um abismo entre a imagem que a TV constrói dos jovens e a vida destes. 

Tanto jovens pobres quanto os ricos não se reconhecem face aquilo que é retratado na 

TV. O pobre é marginal, bandido é maconheiro; o rico é vagabundo, revoltado, 

desprezível, e o estudante é um idiota” (SALLAS, et al, 2008, p.275). 

É necessário admitir que, raramente os jovens têm sido vistos como sujeitos/ 

atores capazes de agir, de protagonizar ações relevantes para a sociedade, de contribuir 

ou participar das discussões atuais. Embora de uma forma ou outra os jovens estejam 

agindo dentro de causas ou grupos que lhes acolhem e lhes atribuem a autonomia que 

desejam ter, a qual muitas vezes é subtraída pelos adultos.  

Além deste fato, da atribuição da imagem “jovem problema” aos jovens atuais, é 

perceptível a crescente visibilidade que a juventude tem alcançado no interior dos meios 

de comunicação (ABRAMO, 1997). Essa visibilidade explica-se principalmente pelo intuito 

de atrair os jovens como consumidores, assim como, de utilizar a juventude como 

“produto”.  

Os jovens da pesquisa anteriormente citada, relatam que a mídia tem o papel de 

“fazer a cabeça” dos jovens, as novelas influenciam muito no comportamento e moda 

(SALLAS, et al, 2008). No sentido de atraí-los como consumidores, tem sido bastante 

visível nos meios de comunicação de massa (televisão, imprensa, rádios, revistas, etc), a 

avalanche de produtos dirigidos ao público adolescente e juvenil, como os cadernos teen 

nos grandes jornais, programas de auditório na televisão, programas musicais só de rock 

ou de rap nas rádios e canais de televisão, revistas de comportamento, moda e 

aconselhamento, entre outros (ABRAMO, 1997). Nesse sentido, é relevante destacar a 

grande preocupação no monitoramento das culturas juvenis como possibilidade de 

mercantilização de seus referenciais simbólicos, transformados em produtos para o 

mercado (CARRANO; MARTINS, 2011). 

O segundo sentido, da juventude como produto, refere-se a “juvelização” para a 

qual os meios de comunicação de massa e o crescimento do consumo de massa tem 

dado grande contribuição. Trata-se do processo de valorização da juventude associada a 

valores e a estilos de vida. É a promessa da eterna juventude, que tem constituído muitos 

mercados de consumo (PERALVA,1997). A juventude é transformada pelo mercado em 

produto, em objeto de desejo dos consumidores. O mito da eterna juventude é mais uma 

vez ressuscitado, valorizando o ser jovem apenas nos seus aspectos estéticos e 
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corpóreos. Tais atributos e valores são comercializados a partir de mercadorias que 

permitem a todos serem jovens e bonitos (CARRANO; MARTINS, 2011). 

Guimarães e Duarte (2011) afirmam que embora a indústria cultural tenha tratado 

os jovens como fatia de mercado, e sob estereótipos que os condenam ao estigma de 

jovens de risco, que expressam visões de mundo, criando e recriando formas de 

expressão juvenis, ainda é possível apreender os jovens enquanto agentes sociais.  

Para tanto, acredita-se ser imperativo conhecer os jovens, a sua realidade, o 

contexto em que se inserem, seus referenciais, cultura, origens entre outros fatores que 

influem na formação das identidades juvenis, e tudo isso a partir de um enfoque que dê 

voz a eles, que permita a eles fornecerem tais informações sobre si. 

Tratando de conhecer o contexto em que os jovens estão inseridos, não se pode 

deixar de lembrar que a juventude brasileira também apresenta suas especificidades. 

Segundo Guimarães e Duarte (2011), a juventude brasileira apresenta estrita ligação com 

a urbanização. Segundo dados do IBGE em 2006, mais de 80% dos jovens de 15 a 29 

anos viviam nas cidades. Nesse sentido, percebe-se a concentração na área urbana das 

culturas jovens, também conhecidos como grupos ou tribos, onde suas territorialidades 

são evidenciadas.   

Está claro que, esse estudo adotou o termo culturas jovens ao invez de  cultura 

jovem. Nesse sentido, não há apenas uma juventude e uma cultura juvenil, mas várias. 

Guimarães e Duarte (2011) enfatizam que embora as culturas juvenis pertençam à cultura 

geral da sociedade, elas possuem suas singularidades expressas por um conjunto de 

bens materiais e simbólicos, com significados que são próprios de seu tempo e das 

relações sociais. Portanto, essas culturas jovens não devem ser vistas como simples 

reprodução do mundo adulto e das instituições tradicionais. 

A ideia de uma “cultura jovem” desconsidera o fato de que mesmo quando os 

jovens se apropriam da cultura internacional popular centrada na globalização do 

consumo, essa apropriação se dá de diferentes maneiras. Acerca disso Carrano e Martins 

(2011) explicam que essa apropriação diferenciada ocorre devido principalmente às 

desigualdades econômicas e socioculturais de cada grupo. Além disso, o caráter local, 

específico do espaço geográfico e histórico, tem assegurado que aquilo que se propõe a 

se tornar universal tenha diferentes apropriações pelos jovens. Ou seja, mesmo que se 

fale de uma cultura a “cultura de massa” ela ainda será interpretada de diferentes formas 

em lugares diferentes, criando outras culturas ou “culturas híbridas”. 
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Muitas vezes, as culturas juvenis resultam de formas de resistência, de acordo 

com Carrano e Martins (2011), elas surgem como resposta à padrões sociais excludentes, 

como tentativa de chamar a atenção para seus problemas, suas necessidades. Segundo 

Guimarães e Duarte (2011), os jovens constituem novas concepções de mundo, que ora 

vão ao encontro do que as instituições socializadoras condicionam, ora as negam. O que 

evidencia a existência de disputas entre culturas, pois as diferentes culturas constituem 

um complexo processo de relações de poder entre as diferentes gerações e classes. 

Carrano e Martins (2011) apontam ser necessário admitir a existência de 

significativa diversidade de práticas coletivas entre os jovens, ainda pouco visíveis e 

escassamente investigadas. Cada grupo juvenil possui, marcas que o caracteriza, unifica, 

e que o diferencia de outras identidades juvenis.  

Pode-se tomar os exemplos de grupos em que os jovens se inserem, citados na 

pesquisa de Sallas et al. (2008): torcida organizada, galera de dança, grupo de 

pichadores, grupo jovem de igreja, grupo de música, grupo de lutas marciais, grupo de 

escola, grupo de bairro/condomínio e comando. A mesma pesquisa, também investigou o 

que os jovens fazem quando estão reunidos com os grupos: conversam, brigam com 

outras turmas, fazem pichação, namoram, prestam serviços a comunidade, torcem por 

times de futebol, utilizam drogas. 

A discussão sobre os grupos e culturas juvenis requer pensar na forte relação da 

juventude com a urbanização. Uma vez que os agrupamentos de jovens urbanos, como 

no caso do Brasil, são mais expressivos, o que geralmente ocorre quando eles começam 

a romper laços familiares e buscar outras referências. Momento que permite expressar 

novas formas de viver a juventude e de apropriação dos espaços urbanos. Nesse sentido, 

o território do bairro exerce grande influência na construção das redes sociais e nas 

opções de lazer. Isso torna-se visível nas ruas e praças que muitas vezes, aparecem 

como palco para a expressão das culturas jovens (GUIMARÃES; DUARTE, 2011). 

Após as reflexões elaboradas acerca da juventude e culturas jovens, se faz 

relevante discutir o lugar que as religiões ocupam na cultura dos jovens da atualidade.   

Ao contrário do que muitos pensam, os jovens ainda têm buscado a religiosidade. 

Sallas et al. (2008) explicam que, a religião ocupa um lugar de destaque para os jovens, 

devido ao grau de confiança que os mesmos atribuem às instituições religiosas.  

Dados obtidos na mesma pesquisa evidenciam este fato: 

 
Como vimos no item relativo a grupos identitários, o grupo de jovens de igreja é o 
terceiro em frequência, com 12,1%, perdendo somente para grupo de escola e 
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bairro/condomínio. Também, quando indagamos aos jovens o que costumam fazer 
em seus momentos de folga, 13,8% afirmaram que sempre participam de grupo 
religioso, junto a 18,6% que às vezes o fazem. E entre as atividades que os jovens 
desenvolvem na escola, além de frequentar as aulas, 8,7% deles afirmaram 
sempre participar de atividades religiosas. Entre os temas que os jovens 
costumam discutir sempre com os pais, a religião aparece em sexto lugar, numa 
lista de doze temas (SALLAS, et al, 2008, p.130).  
 

Portanto tais dados apontam para a importância da religião no cotidiano dos 

jovens. Em relação a tendências dos jovens para certas religiões, os autores também 

afirmam que observaram na pesquisa, o crescimento de religiões cujo apelo emocional é 

muito forte. Sendo que, estudos comparativos nacionais demonstram como religiões 

protestantes/pentecostais avançaram entre católicos, apesar de estes ainda manterem a 

supremacia, com maior número de adeptos. (SALLAS, et al, 2008). Mas a Igreja Católica 

não fica para trás nessa tendência pois percebe-se a influência de novos grupos no 

interior da Igreja Católica, como a Renovação Carismática, a qual tem mobilizado os 

jovens por meio de forte apelo emocional (SALLAS, et al, 2008). 

Sendo assim, essa pesquisa reconhece o termo juventude, que “remete ao 

reconhecimento dos jovens como atores dinâmicos da sociedade e com potencialidades 

para responder aos desafios impostos pelas inovações e rápidas transformações” 

(NECHI, 2011, p. 37-38).  

Os jovens são orientados por uma série de elementos materiais e imateriais, 

códigos, símbolos, sistemas de representações sociais, que demonstram estilos de viver 

que são diferenciados das gerações anteriores (GUIMARÃES; DUARTE, 2011). Há um 

conjunto de transformações que relacionam-se e formam a juventude atual. 

O novo significado dos estudos sobre juventude, emerge, ao que parece, desse 

conjunto de transformações. Enquanto o adulto vive ainda sob o impacto de um modelo 

de sociedade que se decompõe, o jovem já vive em um mundo radicalmente novo, cujas 

categorias de inteligibilidade ele ajuda a construir. Interrogar essas categorias, permite 

não somente uma melhor compreensão do universo de referências de um grupo etário 

particular, mas também da nova sociedade transformada pela mutação (PERALVA,1997). 

Esse conjunto de reflexões, possibilitaram evidenciar a necessidade de estar 

sempre repensando a juventude, para que se possa compreendê-la da forma mais 

próxima possível a sua realidade. E assim ser possível realizar ações corretamente 

orientadas, para a promoção e potencialização da atuação dos jovens na sociedade, 

como sujeitos capazes e cidadãos ativos que usufruem de seus direitos e respeitam os 

direitos de outrem. 
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Foi abordada cultura jovem de forma a proporcionar uma melhor reflexão acerca 

dos sujeitos investigados na pesquisa. A próxima seção aborda a cultura escolar a fim de 

trazer informações acerca do ambiente estudado.  

 

2.2. CULTURA ESCOLAR 

 

A palavra escola traz a mente diversos elementos materiais e imateriais que 

formam um conjunto que compõe a educação escolar. Mas porque a escola é dessa 

forma? Porque certos aspectos que no passado eram básicos na educação escolar, hoje 

já não existem mais nas escolas? Enquanto outros costumes tão antigos continuam vivos 

nas escolas de hoje? Porque temas antes “proibidos” hoje são conteúdo obrigatório de 

aula? 

Pode-se dizer que todas essas perguntas levam ao termo-chave: “cultura 

escolar”. Para compreender o conceito de cultura escolar é relevante retomar aquelas 

reflexões sobre cultura. São várias definições que se complementam, cultura como um 

conjunto de elementos materiais ou imateriais que servem como fonte de identificação e 

de referência para os indivíduos em seus grupos. Ou como conjunto de regras e normas 

que regem o comportamento humano em determinados grupos. Ou ainda, os próprios 

costumes e aspectos singulares do comportamento de quem pertence a certa sociedade. 

Compreender a cultura escolar envolve reconhecer a relação entre educação 

escolar e cultura. Forquin (1993), afirma que existe uma relação íntima entre educação e 

cultura. Uma vez que, a educação supõe necessariamente a comunicação, a transmissão, 

a aquisição de algo (conhecimentos, competências, crenças, hábitos, valores) o 

'conteúdo' da educação. Este conteúdo é algo que nos precede, enquanto sujeitos 

humanos, algo exterior, que pode ser chamado de cultura. Portanto “a educação não é 

nada fora da cultura e sem ela. […], mas de forma recíproca cooperam uma com a outra” 

(FORQUIN, 1993, p. 14). 

Sendo assim, para conceituar cultura escolar, é necessário considerar as 

definições de cultura, como pode-se observar na explicação a seguir em que Julia (2001, 

p.10-11) compreende cultura escolar  

como um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a 
inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 
conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas 
coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades 
religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização) (JULIA, 2001, p.10-11). 
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Tal definição aponta vários aspectos que compõem a cultura escolar, as normas, 

os conhecimentos e condutas e as práticas. Todo esse conjunto possui objetivos que 

podem mudar segundo as épocas, e a autora cita alguns exemplos. Se a cultura escolar 

está sujeita a adequar-se de acordo com as épocas, portanto ela está sujeita a outras 

culturas, como a cultura dominante em uma nação ou a cultura religiosa dominante, etc.  

A autora complementa, dizendo que normas e práticas só podem ser analisadas 

levando em conta os professores, que devem obedecê-las e utilizar dispositivos 

pedagógicos para tal fim (JULIA, 2001). Devido a este fato, em geral, as pesquisas que 

tem como objetivo investigar a escola ou os estudantes, também estudam os professores, 

dos quais, as atitudes são um reflexo da cultura escolar que lhes foi inculcada. 

Segundo ela, há três elementos essenciais à constituição de uma cultura escolar: 

espaço escolar específico, cursos graduados em níveis e corpo profissional específico. 

Sendo assim, tais elementos devem ser levados em conta por qualquer pesquisa que 

queira compreender a cultura escolar (JULIA, 2001). 

A sujeição - não total - da escola à cultura, citada anteriormente, é enfatizada por 

Forquin (1993), quando se refere ao objetivo da educação escolar, em que ensinar 

significa querer fazer alguém acender a um grau ou forma de desenvolvimento intelectual 

e pessoal considerada desejável. Destarte, uma vez que é a cultura de dada sociedade 

que dita as formas de desenvolvimento intelectual e pessoal desejáveis, a cultura está 

relacionada à educação escolar. Além de mostrar a presença da cultura no que se refere 

aos “fins” da educação, o autor aponta sua atuação nos “meios” explicando que 

 

Educar, ensinar, é colocar alguém em presença de certos elementos da cultura a 
fim de que ele deles se nutra, que ele os incorpore à sua substância, que ele 
construa sua identidade intelectual e pessoal em função deles (FORQUIN, 1993, 
p. 168). 
 

Compreende-se que a educação escolar, assim como todo tipo de educação, 

supõe uma seleção no interior da cultura e uma reelaboração dos  conteúdos destinados 

a serem ensinados (FORQUIN, 1993). Desta forma, estudar o ambiente escolar é estudar 

a sociedade, pois ela reflete e reproduz muito do que a sociedade vive. Uma vez que há 

modos de pensar e de agir difundidos em nossas sociedades, que para a aquisição de 

conhecimentos e de habilidades necessitam de processos formais de escolarização 

(JULIA, 2001). Portanto, a educação escolar permanece nas sociedades as quais lhe é 

relevante permanecer, ou seja, para as quais a escola é útil, pelo fato de propagar e 

manter sua cultura.  
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Nesse sentido, Lopes (1999) explica que a cultura é o conteúdo substancial do 

processo educativo, e o currículo a forma de transmitir e reelaborar a cultura de uma 

sociedade. Esse processo se inicia com a seleção dos conteúdos da cultura, que são 

considerados necessários para as novas gerações, que constituirão o conhecimento 

escolar.  

Quanto ao currículo, Lopes (1999) explica que cada perspectiva possui uma 

compreensão sobre cultura. Para a perspectiva tradicional de currículo - que entende 

educação como transmissão de conhecimentos selecionados - a cultura é entendida 

como unitária, homogênea e universal. Em que, acredita-se na existência de uma cultura 

aceita, praticada e valorizada, que deve ser transmitida. Tal perspectiva acaba não 

problematizando a seleção cultural e mascarando seu lado conflituoso, pois não 

considera os embates de classe e o domínio dos meios de produção por uma classe, que 

determina a divisão social do trabalho e do conhecimento.  

Na tradição crítica, ao contrário, entende-se currículo como conhecimentos, 

crenças, hábitos, valores selecionados da cultura de uma sociedade. Nesse sentido, o 

conteúdo próprio da Educação é considerado em sua não - universalidade e não - 

abstração, sendo um dentre vários possíveis (LOPES, 1999). 

Conclui-se que a educação e o currículo não são apenas transmissores de uma 

cultura produzida em um outro local, mas também fazem parte do processo de produção 

e criação de sentidos, significações e sujeitos. Portanto, a cultura e o cultural estão 

naquilo que se faz com o que se ensina (LOPES, 1999). 

Até aqui, a explicação enfatizou a questão da transmissão da cultura pela escola, 

mas é relevante, abrir um parêntesis, para esclarecer que, a escola não transmite 

fielmente uma cultura ou culturas, ela transmite, no máximo, algo da cultura, elementos 

não necessariamente homogêneos, que podem se originar de diferentes fontes ou 

épocas, obedecer a princípios de produção e lógicas de desenvolvimento diferentes e 

não recorrer aos mesmos procedimentos de legitimação. Resumindo: “a escola não 

ensina senão uma parte extremamente restrita de tudo o que constitui a experiência 

coletiva, a cultura viva de uma comunidade humana.” Portanto, a cultura escolar não é 

totalmente ditada pela cultura no campo social, mas também não é totalmente estranha a 

mesma (FORQUIN, 1993, p. 15). 

Além disso, a educação escolar renova a pedagogia de tempos em tempos o que 

leva ao esquecimento de partes inteiras de heranças do passado, enquanto novos 

elementos surgem, novos conteúdos e formas de saber, novos valores. (FORQUIN, 
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1993). Tais mudanças, podem ou não interferir na cultura escolar, dependendo do que se 

é deixado de lado e do que se é adotado, principalmente os novos valores adotados têm 

capacidade de gerar muitas mudanças na cultura escolar.  

Como acrescenta Forquin (1993, p.148) a cultura escolar muda com a sociedade 

e o tempo, argumentos válidos numa época ou em uma certa comunidade podem ser 

rejeitados em outras épocas e em outros contextos. “As 'regras do jogo' mudam ao 

mesmo tempo que os interesses humanos.” 

Outro aspecto, relacionado a essa seleção do conhecimento escolar, é, como 

explica Lopes (1999, p.93-94), o problema do que consideramos ou não como saber. 

Uma vez que, o processo de seleção parte dos segmentos da cultura reconhecidos 

socialmente como saber ou conhecimento. Nesse sentido, “por vezes a produção 

simbólica das classes trabalhadoras é reconhecida como parte da cultura, na qualidade 

de folclore, religião ou crenças; contudo dificilmente a elas conferimos a denominação de 

saber ou conhecimento."  

Como explica Bourdieu, a cultura da elite é muito próxima da cultura escolar, 

portanto a elite dita o que é saber, o que considera importante a ser ensinado as futuras 

gerações, e a escola seleciona os conhecimentos a serem transmitidos a partir daquilo 

que a elite considera como saber. Esse processo é conhecido como reprodução, dessa 

forma, a escola reproduz aquilo que essa determinada classe social produz (NOGUEIRA, 

CATANI, org. 2008). 

O problema está nos critérios de validação dos saberes, critérios que de certa 

forma ignoram a importância de determinados conhecimentos, que poderiam inclusive, 

ser úteis para alcançar certos objetivos de progresso humano, que são tão ressaltados, 

como a igualdade e a inclusão da diversidade. Desse último ponto, pode-se citar como 

exemplo a questão dos refugiados ou imigrantes que tem sido acolhidos por diversos 

países, os quais precisam muito além de abrigo físico, uma acolhida no sentido de 

facilitar seu acesso à educação, trabalho, saúde, etc. Acredita-se que “o valor de uma 

teoria deve se medir, no fim das contas, pela ajuda que ela é capaz de trazer à ação 

coletiva dos oprimidos” (FORQUIN, 1993, p.153). 

Saberes e conhecimentos escolares possuem sua relação com a cultura escolar. 

Como ensina, Forquin (1993), a 'transposição didática' impõe a emergência de saberes e 

modos de pensamento tipicamente escolares, os quais tendem a ser mais que 

instrumentos pedagógicos e auxiliares das aprendizagens, se constituindo numa espécie 

de 'cultura escolar' sui generis, com dinâmica própria e capacidade de ir além dos limites 
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da escola para imprimir sua marca às outras atividades (que intervêm, por exemplo, no 

contexto dos lazeres, dos jogos, do turismo, no campo político ou no campo profissional) 

(FORQUIN, 1993, p. 17).  

Pode-se dizer que desse processo, outras culturas, mudanças culturais e 

acréscimos culturais são promovidos pela cultura escolar para fora da escola causando 

influências na sociedade, inclusive em áreas que não tenham ligação direta com a 

educação escolar. Como no âmbito acadêmico por exemplo, quando uma temática surge 

e ganha destaque no contexto escolar, e então passa a ser estudada na academia. 

Percebe-se que a cultura escolar possui ligação com os conteúdos ensinados na 

escola, mas além disso, ela também é constituída por outros elementos. Segundo Julia 

(2001), também compreende-se por cultura escolar as culturas infantis (no sentido 

antropológico do termo), desenvolvidas nos pátios de recreio e o afastamento em relação 

às culturas familiares.  

Toma-se a liberdade para dizer, que também as culturas jovens - já abordadas 

em seção anterior, as quais são expressadas fortemente no ambiente escolar - fazem 

parte da cultura escolar. Tanto no sentido dos costumes jovens “criados” na escola, 

quanto aqueles que são trazidos de outros ambientes pelos jovens, por exemplo a 

pichação, a dança de rua, etc. 

A autora também trata da existência de transferências culturais que a escola 

realiza em direção a outros setores da sociedade, assim como, das transferências 

culturais de outros setores em direção à escola (JULIA, 2001). Nesse momento, é 

possível perceber que a cultura escolar envolve e inclui diversas outras culturas, é a 

mistura, a transferência e recepção de culturas, assim como, os conflitos entre culturas 

diferentes.  

O autor discorre sobre as pesquisas que associam o fracasso escolar e 

desigualdades de desempenho com causas de ordem cultural. No sentido de que certos 

grupos parecem estar mais próximos das postulações e das exigências escolares do que 

outros. Incluindo nesses outros, as crianças de origem menos favorecida socialmente, 

pois  

 
É fato que os alunos de diferentes meios sociais chegam à escola portando certas 
características culturais que influenciam diretamente a maneira pela qual eles 
respondem às solicitações e às exigências inerentes à situação de escolarização 
(FORQUIN, 1993, p. 167). 
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Portanto, há uma cultura na escola, e aqueles que vivem de forma mais 

semelhante a essa cultura - tanto no sentido social, quanto no cultural mesmo, de 

costumes, valores, tradições - obtêm melhor desempenho escolar que aqueles de culturas 

muito diferentes (FORQUIN, 1993). 

Essa questão está relacionada ao o que Bourdieu chama de capital cultural, 

acerca do qual ele explica:  

 

Na realidade, cada família transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que 
diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, sistema de valores implícitos e 
profundamente interiorizados, que contribui para definir, entre coisas as atitudes 
face ao capital cultural e à instituição escolar. A herança cultural, que difere, sob 
os dois aspectos, segundo as classes sociais, é a responsável pela diferença 
inicial das crianças diante da experiência escolar e, consequentemente, pelas 
taxas de êxito (NOGUEIRA, CATANI, org. 2008, p. 42-43). 
 

Ou seja, os filhos de pessoas de classe média e alta possuem um capital cultural 

maior que os alunos das classes baixas, portanto estão mais aptos a terem um melhor 

êxito na escola. 

Obviamente, problemas como os citados geram tensões e conflitos, Forquin 

(1993), aponta a existência da frequente tensão entre a cultura escolar e a cultura da vida 

cotidiana como nos exemplos de fracasso escolar e indisciplina. E, Julia (2001), também 

ensina que a cultura escolar não pode ser estudada sem analisar as relações conflituosas 

ou pacíficas com o conjunto das culturas que lhe são contemporâneas: cultura religiosa, 

cultura política ou cultura popular. 

Além disso, a escola é terreno de conflito não apenas entre a cultura escolar e 

outras culturas, mas também entre culturas que se encontram nesse meio, como, por 

exemplo, a cultura dos oprimidos e a dos opressores. Como explicam Carrano e Martins 

(2011), a escola também constitui local das culturas entrecruzadas, pela presença dos 

vários grupos, culturas e contradições que se expressam nesse espaço. Mas apesar 

dessa diversidade cultural existente no ambiente escolar, isso não garante a 

democratização de direitos às expressões culturais de forma igual a todos, principalmente 

para os grupos de jovens.  

A escola como instituição formal, influencia grandemente os processos sociais na 

vida do jovem. Uma vez que o processo de aprendizagem apresenta uma seleção de 

significados, atitudes e valores considerados importantes para uma sociedade 

(GUIMARÃES; DUARTE, 2011). Percebe-se, que ao mesmo tempo que os jovens são 

influenciados pela escola, de certa forma, também exercem influência sobre esse meio 
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com suas atitudes. Carrano e Martins (2011) dizem que, o que se procura padronizar 

como sendo a principal característica da juventude – a rebeldia – pode ser uma forma de 

assumir alguma postura diante da cultura dominante, a dos adultos e a escolar.  

No cotidiano, nas falas de professores, é comum ouvir reclamações, acerca dos 

jovens estudantes, como vândalos, mal-educados, insuportáveis, desinteressados, 

agressivos, provocativos, desordeiros, etc. Tais reclamações são claras evidências dos 

conflitos, que tem ocorrido, entre jovens e escola. Mas será que o problema está apenas 

nos jovens? A raiz dos problemas está apenas nos jovens?  

Para tais perguntas, Carrano e Martins (2011), dizem que os choques entre 

escola e jovens, talvez se expliquem pelo fato de que, houve um surgimento de valores 

diferentes, devido as mudanças contemporâneas. Os quais, parecem entrar em choque 

com os valores tradicionais, disseminados pela escola, pois a família e a escola não se 

dão conta, que as expectativas dos jovens com relação à vida e ao futuro, não são mais 

as mesmas que os pais e professores acreditam ser importantes. Além disso, a escola é 

responsável, muitas vezes, por imputar uma invisibilidade aos jovens, ao traduzi-los 

apenas como alunos, o que os adjetiva de forma negativa, quando estes expressam suas 

identidades culturais.  

Portanto, são necessários mecanismos para visibilizar as culturas jovens, 

promovendo o diálogo entre as lógicas da escola e das identidades juvenis. A escola 

necessita reconhecer os processos sociais e culturais contemporâneos, que produzem as 

culturas juvenis (CARRANO E MARTINS, 2011). 

Para tanto, é relevante o diálogo, entre os sentidos institucionais e as culturas 

juvenis. Uma vez que novas habilidades e formas de pensar são criadas pelos e para os 

jovens, o que deve ser problematizado pela escola nos processos de formação. Assim 

como, ver além do simples “aluno”, um jovem, de forma a dar espaço, no ambiente 

escolar para os diferentes grupos juvenis e suas culturas  (GUIMARÃES; DUARTE, 

2011). 

Dentre essas culturas jovens e grupos, está a religiosidade e os grupos religiosos. 

Nesse sentido, a última seção deste capítulo, trata do espaço da diversidade religiosa no 

contexto escolar, na qual buscou-se trazer as outras discussões, até então realizadas 

nesse e no capítulo anterior, relacionando-as ao contexto escolar. 

 

2.3. O ESPAÇO DA DIVERSIDADE RELIGIOSA NO CONTEXTO ESCOLAR 
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Defendendo a diversidade cultural Franz Boas insistiu na ideia que: “Na medida 

em que cada cultura exprime um modo único de ser homem, ela tem o direito à estima e a 

proteção, se estiver ameaçada”. Porém, segundo Cuche (2002), Lévi-Strauss explica que 

os homens têm dificuldade de ver a diversidade cultural como um fenômeno natural, 

proveniente das relações diretas ou indiretas entre as sociedades (CUCHE, 2002, p.46).  

Portanto, é necessário, promover essa compreensão geral sobre a diversidade 

cultural, assim como, a importância de respeitá-la. Essa promoção, pode ser realizada por 

diversos meios, um deles é a educação escolar. Segundo Silva (2011, p.16), “a educação 

está intrinsecamente relacionada com a ação social e cultural, de nos tornarmos humanos 

bem como sujeitos sociais.” Ou seja, a educação possui função social e é capaz de 

promover essa compreensão, no âmbito da formação dos sujeitos, dos cidadãos. 

Mas como tem se dado essa relação entre diversidade cultural e educação na 

atualidade? De acordo com Candau (2003), a temática da diversidade cultural nas 

relações sociais e nos processos educacionais, está presente nos meios de comunicação 

de massa, no âmbito acadêmico, em congressos, seminários e encontros, movimentos 

sociais, partidos políticos, ONGs e inclusive nas conversas informais.  

A educação está sempre imersa nos processos culturais do contexto em que se 

situa. Quanto à educação escolar, não é possível conceber uma experiência pedagógica 

desvinculada totalmente das questões culturais da sociedade. Sendo assim, existe uma 

relação intrínseca entre educação e cultura (s) (CANDAU, 2008). O que a autora quer 

explicitar, é que, embora em muitos casos, se tente ou pense fazer uma educação escolar 

livre de influências culturais, mesmo de forma implícita as influências estão ali, mais 

próximas do que se imagina, dentro das próprias ideias e valores vividos pelos 

professores e estudantes.  

Em seguida, a autora se refere às relações entre educação e culturas (s), 

afirmando que, “no entanto, há momentos históricos em que se experimenta um 

descompasso, um estranhamento e mesmo um confronto intenso nestas relações. 

Acredito que estamos vivendo um desses momentos” (CANDAU, 2008, p. 13-14).  

Há autores, que discutem fatores, que talvez, são os responsáveis por provocar 

esse estranhamento e confronto intenso nas relações entre cultura e educação. Petittat 

(1994, p. 201), critica o processo conhecido como homogeneização cultural, promovido, 

segundo ele, pela escola, uma vez que  
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A escola se impõe às formas básicas de educação (da família, do clã, da 
comunidade, etc.) que são fragmentadas e esparsas, contribuindo assim para 
produzir e reproduzir uma homogeneidade cultural relacionada com a divisão do 
trabalho (homogeneidade das crenças religiosas, das regras jurídico-
administrativas, definição cultural escrita das elites, e depois de outras classes 
sociais, homogeneidade da cultura cientifica, etc.) e parcialmente determinada 
pelos conflitos sociais e pelas relações de dominação. 
 

Portanto o que o autor afirma é que a escola homogeneíza as pessoas, porque 

segundo ele as ideias dominantes em uma sociedade são as ideias da classe social 

dominante. E a escola está atrelada ao Estado e este submetido a classe dominante. 

Quanto a essas afirmações do autor, compreende-se que possuem coerência, ao 

analisar o fato de que a escola acaba por ter de selecionar aquilo que considera mais 

importante a ser transmitido aos estudantes. Uma vez que, não é possível passar todo o 

conhecimento produzido pela humanidade - desde o início dos tempos, até os dias de 

hoje - no espaço de tempo referente à educação escolar. Desta forma, muitos assuntos 

não são selecionados, o que acaba por deixá-los de certa forma, à margem da educação 

escolar. 

Todo esse processo é compreensível, mas o problema e as contraposições se 

iniciam, no fato de que, em geral, esses processos de seleção do que será transmitido, se 

deram ao longo da história e se dão, orientados por influências exteriores a escola. Como 

o autor cita, algumas dessas influências, podem advir do processo de divisão do trabalho, 

vivido pela sociedade, do estilo de vida das elites, de interesses políticos, detentores de 

poder, ou da religião que possui maioria de adeptos em um país. 

Em relação a como se iniciou todo esse processo de pasteurização 

homogeneizante, Staffen (2007), explica que ele é resultado do etnocentrismo. 

Característica do pensamento dominante, nas sociedades ocidentais, a partir do século 

XIX - que se refere ao período em que foi atingido o auge do colonialismo europeu na 

África e na Ásia - e que permanece atuante no mundo contemporâneo.  

Porém, apesar de se compreender que esses processos ocorrem, entende-se 

que, nem todas as educações são iguais, em todas as escolas, e em qualquer canto do 

mundo. Discorreu-se aqui, de uma influência mais global “o pensamento ocidental”, mas 

também deve-se considerar a existência das influências culturais de nível local, que estão 

presentes em cada escola. Candau consegue explicar claramente esta questão, com a 

seguinte afirmação: 

A educação como instituição está construída tendo por base a afirmação de 
conhecimentos e valores considerados universais, uma universalidade muitas 
vezes formal que se aprofundarmos um pouco, termina por estar assentada na 
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cultura ocidental e europeia, consideradas como portadoras da universalidade. A 
questão colocada hoje supõe perguntarmo-nos e discutirmos que universalidade é 
essa, mas, ao mesmo tempo, não cairmos num relativismo absoluto, reduzindo a 
questão dos conhecimentos e valores veiculados pela educação formal a um 
determinado universo cultural, o que nos levaria inclusive a negar a própria 
possibilidade de construirmos algo juntos, negociado entre os diferentes, e à 
guetificação (Candau, 2003, p. 28). 
 

É necessário reconhecer, que há influências exteriores dentro da escola, que 

muitas vezes são estranhas e distantes da realidade local, isso pode afetar positiva ou 

negativamente na formação dos indivíduos. Portanto, ao conhecer essas influências 

exteriores, e as influências do próprio meio, se torna possível realizar um trabalho 

pedagógico eficiente, voltado a objetivos específicos, como o da promoção da paz inter-

religiosa na escola.  

Outra contribuição interessante, é a que considera a escola como um espaço de 

cruzamento de culturas, fluido e complexo, atravessado por tensões e conflitos (CANDAU, 

2008). Esse ponto de vista quando adotado pelos atores que compõe o espaço escolar, é 

capaz de subsidiar uma melhor compreensão dos processos mais simples que ocorrem 

na escola, permitindo que os objetivos primordiais da escola sejam alcançados. Por 

exemplo: se o professor compreende que a dificuldade do seu aluno em assimilar os 

conteúdos, provém da cultura diferente da qual o aluno tem origem, o professor poderá, 

sabiamente adaptar seu modo de ensinar, ao modo de aprender do aluno, levando em 

conta as peculiaridades culturais do aluno. 

O fato é que, em muitos casos, não há essa compreensão por parte dos 

professores, e alunos, como esse do exemplo, acabam sofrendo consequências graves, 

como a reprovação, que poderiam ser evitadas, se houvesse um entendimento mais 

amplo em relação a diversidade. Quanto a essa falta de compreensão, Candau (2008), 

explica que a escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença.  

Criticam-se os métodos pedagógicos homogêneos, ou seja, quando o professor 

olha para uma turma de alunos, julga e trata, diferentes turmas, como se fossem 

compostas por estudantes “iguais”. E desta forma, não considera as peculiaridades de 

cada aluno, ou de cada turma, como seus processos de aprendizagem, habilidades, 

dificuldades, valores. E ao se desconsiderar essas peculiaridades, barreiras grandes são 

colocadas no processo de formação desses sujeitos. Segundo Staffen (2007), uma das 

consequências que podem decorrer desses conflitos entre a diversidade e o processo de 

homogeneização, é a exclusão, sofrida pelos estudantes.   
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Silveira et al ([s/ano]), explicam que a diversidade religiosa se manifesta no 

âmbito escolar, na multiplicidade de comportamentos, atitudes, valores, símbolos, 

significados, linguagens, roupas e sinais sagrados, e nos referenciais éticos e morais 

utilizados para realizarem as escolhas em relação ao “outro”, ao mundo e a vida. Desta 

forma, a interação com as diversidades presentes no cotidiano escolar é altamente 

desafiadora. Para Candau (2008) o tratamento da diversidade, além de um grande 

desafio, também é uma realidade, portanto não deve ser ignorada.  

Entende-se como um imperativo a realização de discussões, reflexões e 

pesquisas sobre a temática da diversidade e sua relação com a educação escolar. 

Quanto a essas discussões, Silva (2011), explica que pesquisas têm se aliado à 

necessidade de ampliar o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, 

social e econômica brasileira. Staffen (2007, p. 30) também afirma que: 

 
A diversidade, a partir dos anos noventa, tem sido tema recorrente na literatura 
voltada as escolas e aos profissionais que nelas trabalham. Tanto temas como 
questões raciais, diversidade sexual, educação para indígenas como a 
diversidade religiosa estão sendo frequentemente abordados por aqueles que 
pretendem entender a realidade escolar, bem como trabalhar com as variantes 
que são nela percebidas. (grifo nosso) 
 

Além disso, a reflexão acerca da cultura como construção sócio-histórica, tem 

feito parte dos principais debates da educação. O tema tem aparecido nos diversos 

espaços sociais, acadêmicos e midiáticos (SILVA, 2011). No entanto, entende-se que a 

discussão sobre diversidade no contexto escolar é recente. Porém, tem sido abordada em 

diversos âmbitos e especificidades, e uma delas é a da religiosidade. 

Staffen (2007), observa que, a diversidade religiosa, é uma das muitas 

manifestações de diversidade visualizada nas escolas. Objeto de preocupação, dos que 

estão envolvidos tanto com a teoria quanto com a ação educativa. E embora a 

diversidade religiosa na escola não seja algo novo, a globalização, promoveu o aumento 

da pluralidade na interpretação dos valores na escola. Assim como as imigrações e 

migrações tem formado um cenário escolar cada vez mais heterogêneo em questões de 

religião.  

No Brasil, alguns segmentos sociais/culturais, com sua atuação, têm consolidado 

o reconhecimento da diversidade religiosa, e demandado da escola, o trabalho 

pedagógico com o conhecimento sobre essa diversidade, que o Brasil possui (PARANÁ, 

2008). Nesse sentido, pesquisas acerca da diversidade religiosa na escola trazem 
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contribuições interessantes a serem consideradas ao pensar sobre o tema e ao realizar 

novas pesquisas.  

Silva (2013) explica que raramente as religiões são objeto específico de estudos, 

e geralmente no ensino básico, temas sobre religião são tratados no contexto da História 

Geral. Existe uma explicação histórica para essa situação, de certa “exclusão” da temática 

das religiões em estudos mais aprofundados e nos planos de ensino:  

 
a disciplina de História das Religiões com suas cátedras áreas de pesquisa e 
teorias surgiu na segunda metade do século XIX sob a influência do orientalismo, 
da filologia e da secularização da sociedade. O campo específico de estudo e 
pesquisas sobre temas religiosos foi então ocupando um importante espaço nas 
grandes universidades europeias e americanas. No Brasil, esse movimento não 
aconteceu e os estudos de religião continuaram, até um período muito recente, 
vinculados a instituições confessionais ou seminários teológicos. Como estudo 
acadêmico e científico, esteve atrelado e subordinado a diferentes áreas de 
Ciências Humanas. Essa situação está mudando aos poucos e a História das 
Religiões começa a aparecer com autonomia.(SILVA, 2013, p. 206) 
 

Tais fatos têm suas consequências evidenciadas em situações em que se 

observa a falta de conhecimento acerca do tema. Como na pesquisa de Staffen (2007), 

na qual ela observou que, as falas dos professores, evidenciavam uma redução da noção 

de diversidade às diferenças individuais dos alunos, considerando diversidade apenas as 

questões de desenvolvimento motor, e tempo de construção de conhecimento. Fato que 

ocorreu, mesmo estando exposto no questionário o conceito de diversidade. A autora 

concluiu que, os professores possuíam modelos monoculturais de ensino, para trabalhar 

com a realidade multicultural de seus alunos. A autora também percebeu, em uma das 

escolas, a repetição de rituais cristãos por parte dos docentes e a admitida dificuldade 

destes, em discutir sobre as diversas religiões em sala de aula. 

A mesma pesquisa, também constatou que há necessidade de incluir na 

formação dos professores conhecimentos dos campos da antropologia e da sociologia, 

que preparem os profissionais a enfrentarem as situações de conflitos, em relação a 

diversidade religiosa nas escolas. Mas apenas essa formação, não é suficiente por si só 

para que o tema seja trabalhado em sala de aula neste sentido antropológico. Nesse 

sentido, a autora, aponta a importância da abertura de espaços, para estudos e 

discussões sobre o fazer pedagógico, além disso, esses espaços de discussão também 

precisam ser estendidos a comunidade. E antes de tudo, é necessário comprometimento 

individual dos professores, para colocar em prática o acolhimento da diversidade na 

escola (STAFFEN, 2007). 
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Na pesquisa de Nechi (2011), constatou-se que, os jovens estudantes possuíam 

compreensões divergentes da relação entre religião e história. Muitos deles, 

compreendiam a história como disciplina desvinculada da vida prática e ligada 

estritamente ao passado remoto. O autor notou que, os estudantes em geral, não 

conseguiam identificar e se relacionar com os conceitos históricos de temas religiosos 

presentes em sua vida. E os educadores, não possuíam clareza das formas pelas quais 

os temas religiosos deviam ser ensinados.  

Quanto ao caso brasileiro, Silveira, et al [s/ano]), explicam que os diferentes 

valores dos educandos e educadores, muitas vezes, provocam conflitos no contexto 

escolar. Devido às ações e relações permeadas por tentativas de invisibilização, 

silenciamento e preconceitos, por conta das diferentes identidades e valores religiosos 

que integram a sociedade.  

Nesse sentido, Silva (2012) explica que a questão da identidade, da diferença e 

do outro, é um problema social e pedagógico e curricular. É uma questão social, porque o 

encontro com o outro, é inevitável, as crianças e jovens, forçosamente interagem com o 

outro na escola. Quanto porque, a questão do outro e da diferença não pode deixar de ser 

preocupação pedagógica e curricular. “O outro é outro gênero, ou outro é a cor diferente, 

o outro é a outra sexualidade, o outro é a outra raça, o outro é a outra nacionalidade, o 

outro é o corpo diferente." a outra religião (Ibidem, p.97). 

Além das pesquisas que revelam como a diversidade religiosa tem sido tratada no 

âmbito escolar atual, apontando a necessidade de mudanças. Há produções que tratam 

exatamente de posicionamentos e ações para tais mudanças, algumas dessas 

contribuições são citados a seguir.  

Conforme Silva (2013, p. 206)  

 
Impõe-se a necessidade de compreender o outro atrás de seus véus e templos, as 
formas de mobilização e como se situam no tempo e no espaço, é tarefa urgente 
dos professores e educadores preocupados com a tolerância fundamental para o 
respeito entre pessoas e memória histórica. Estudar os fenômenos religiosos em 
favor da Pedagogia, integrando-os aos novos programas escolares. 
 

Nesse contexto, provavelmente surge à indagação, como se deve ser o ensino 

sobre diversidade religiosa? Diversos fatores devem ser levados em conta, mas 

primeiramente, o professor necessita ter uma postura e valores que demonstrem o 

respeito e conhecimento sobre as religiões do mundo, e é claro as de seus próprios 

alunos. Reconhecendo que, “é obrigatório respeitar a liberdade religiosa do aluno; é 

proibido tentar convencê-lo para esta ou aquela religião." Como o art. 33, da Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional, prevê (BRASIL, 2004, p. 26). Acredita-se que a 

partir do momento em que o professor assume essa postura, ele está realmente apto a 

realizar ações para promover esse tipo de atitude entre seus alunos, envolvendo o 

conhecimento, reconhecimento e respeito sobre as religiões. 

Estudos demonstram que muitos professores do Brasil necessitam realizar esses 

dois passos, primeiro o da mudança de suas próprias atitudes e segundo o abandono de 

seus preconceitos e suprimento de sua falta de conhecimento. Uma vez que existem 

professores que demonstram ser tão leigos quanto seus próprios alunos, quando o 

assunto é diversidade religiosa. Alguns exemplos podem ser observados na seção 

referente a pesquisa de campo.  

Entende-se que, em muitos casos, a situação dos próprios professores, também 

se justifica por deficiências na educação e formação recebida por eles. O que aponta para 

a importância de se quebrar esses ciclos viciosos de ignorância de diversos assuntos 

importantes para a sociedade, que tem sido esquecidos desde a educação infantil até a 

formação em cursos superiores.  

Nesse sentido, deve-se considerar que tanto o ensino, quanto o estudo sobre 

religião devem ser multidisciplinares e multiculturais, tirando a centralidade de certos 

padrões culturais ocidentais burgueses, como universais e “superiores”, e questionando 

sua lógica hierárquica e de segregação (SILVA, 2004).  

Buscando expandir ainda mais a potencialidade positiva da proposta de Silva 

(2004) prefere-se os termos “interdisciplinares” e “interculturais” a “multidisciplinares” e 

“multiculturais”. Devido a discussão já abordada em outra seção, que revela que prefixo 

“inter” traz o sentido de algo aberto e inter-relacionado, interligado, que é o que se espera, 

um relacionamento inter-religioso pacífico. 

Observando a afirmação da autora, entende-se que, ensino e estudo 

interdisciplinares, levam em conta, as contribuições que as diversas áreas do 

conhecimento trazem para a reflexão do tema. Assim como, refletir a relação que o tema 

tem com as diversas disciplinas. E ao tratar de ensino e estudo intercultural, pensa-se em 

uma atitude mais aberta, de estudar uma religião levando em conta as outras, e sua 

relação com as outras. 

Um dos grandes desafios da escola é efetivar um ensino voltado para a 

superação do preconceito religioso, assim como, desprender-se do histórico confessional 

catequético, buscando a construção e consolidação do respeito à diversidade cultural e 

religiosa (PARANÁ, 2008).  
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Candau (2003), trata também, de outro grande desafio, que é o de questionar 

uma realidade muito presente no imaginário dos educadores e da sociedade em geral. 

Que classificam as pessoas, de acordo com atributos considerados específicos de 

determinados grupos sociais, a qual provém de uma noção de cultura predominante nas 

propostas de educação multicultural. A qual, aproxima-se de uma perspectiva estática e 

essencialista, na qual cultura é um conjunto de características de diferentes grupos e das 

pessoas que os compõem.  

A proposta de ensino e estudos interculturais e interdisciplinares, tem o potencial 

de oferecer subsídios para superar desafios como esses, Candau (2008), defende uma 

perspectiva intercultural de educação, para o reconhecimento do ‘outro’, e para o diálogo 

entre os diferentes grupos sociais e culturais. Que promove a negociação cultural, 

enfrentando conflitos socioculturais devido a questões de poder, favorecendo a 

construção de um projeto comum, incluindo dialeticamente as diferenças.  

Sendo assim, entende-se que, uma aprendizagem da/e com a diversidade, exige 

postura ética, moral, estética e educativa diante do outro, pois, o entendimento da 

diversidade cultural como princípio educativo, instiga à aprendizagem de valores sociais e 

culturais do outro, de forma dialógica e relacional. Indo além da noção de “inclusão” de 

novos conteúdos na realização das atividades pedagógicas. Envolve o repensar as 

relações étnico raciais, sociais, econômicas, políticas, pedagógicas e culturais na 

sociedade, de maneira sensível, investigativa e responsável (SILVA, 2011). 

O autor aborda algo importante, que é o fato de, não tratar a diversidade apenas 

como mais um conteúdo a incluir. Esse é um erro, que leva muitas vezes a tratar a 

diversidade de forma eventual e pontual, desvinculada social e culturalmente. O que não 

condiz com as ideias de interculturalidade e interdisciplinaridade (SILVA, 2011). 

A diversidade religiosa não é apenas um conteúdo, mas já é uma disciplina em 

muitas escolas, o conhecido Ensino Religioso. Mas o Ensino Religioso tem atingido seus 

objetivos na prática cotidiana? Uma vez que há estudantes, que já cursaram essa 

disciplina, e continuam sabendo muito pouco sobre as religiões do mundo, e continuam a 

desrespeitar a opção religiosa dos colegas, a ter preconceitos quanto as outras religiões. 

Talvez, em muitas escolas, a existência do Ensino Religioso sirva como desencargo de 

consciência, para que ninguém mais, além do professor dessa disciplina, tenha que se 

preocupar em falar sobre um assunto tão “delicado”. 

Dessa forma, o ensino de religiões (e não de uma religião) na escola não deve ser 

feito em defesa de uma crença, mas discutindo princípios, valores, diferenças e tendo em 
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vista a compreensão do outro (SILVA, 2004). Nesse sentido, é relevante, reconhecer a 

necessidade de uma escola compreensiva, que de acordo com González (2002), deve 

entender a educação, como instrumento de promoção de desenvolvimento. Assim como, 

deve compensar e compartilhar as desigualdades sociais e culturais. Essa educação 

integradora precisa oferecer respostas a complexidade de interesses, problemas e 

necessidades da realidade educacional.  

Forquin (1993), também enfatiza a importância de um ensino, que leve em conta 

nos seus conteúdos e nos seus métodos, a diversidade de pertencimentos e referências 

culturais dos públicos de alunos aos quais ele se dirige. Entende-se que, há a 

necessidade de os conteúdos serem repensados, levando em conta também as 

necessidades locais. Williams (2015), aponta a necessidade de repensar os conteúdos, a 

preocupação deve estar nos conteúdos importantes, que são deixados de fora. Ele diz 

que, um desafio a geração posterior a dele, seria planejar de novo o currículo escolar, 

para um ponto máximo de controle e relevância humana. Infelizmente tem-se que admitir 

que, esse desafio continua hoje, parecem haver ainda muitos obstáculos a serem 

transpostos para o alcance de tal objetivo.  

Um desses obstáculos talvez seja o “daltonismo cultural”, atitude que não 

reconhece ou não evidencia em sala de aula as diferenças étnicas, de gênero, de 

diversas origens. Por diferentes razões, como a dificuldade e falta de preparo para lidar 

com estas questões, ou considerar que a maneira mais adequada de agir é centrar-se no 

grupo padrão, ou por naturalizar a diversidade cultural, pelo fato de conviver com ela 

quotidianamente (CANDAU, 2008). 

É importante, promover uma educação que proporcione identificar e desconstruir 

suposições implícitas, que não permitem uma aproximação aberta e empática à realidade 

dos “outros”. E nesse sentido, o educador tem papel de mediador, na construção de 

relações interculturais positivas. Promovendo reconhecimento entre os diferentes, o 

colocar-se no ponto de vista, no lugar sociocultural do outro, descentrar visões e estilos 

de afrontar as situações como os melhores, os verdadeiros, os autênticos, os únicos 

válidos (CANDAU, 2008). 

Além de uma mudança de mentalidade em relação ao “outro”, é necessário 

“penetrar no universo de preconceitos e discriminação presentes na sociedade brasileira”. 

O que a autora quer dizer, é que, deve-se admitir esta realidade, que se apresenta com 

um caráter difuso, fluido, muitas vezes sutil, mas que está presente em todas as relações 
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sociais. É necessário reconhecer o caráter desigual, discriminador e racista da nossa 

sociedade, da educação e de cada um/a de nós (CANDAU, 2003, p.48). 

No próprio cotidiano escolar, estão, com frequência, presentes situações de 

discriminação e preconceito, e muitas vezes, são ignoradas, encaradas como 

brincadeiras. Mas como, o discurso anterior evidencia, é importante não negar essas 

situações. E sim, reconhecê-las e trabalhá-las, por meio do diálogo como em momentos 

de reflexão coletiva, e a partir das situações concretas que se manifestam no cotidiano 

escolar (CANDAU, 2008). 

Lopes (1999) explica que, é relevante aceitar a diferença, o desigual, admitir o 

dissenso, como passos iniciais, para desmascarar estratégias que homogeneízam a 

cultura e o conhecimento e reprimem o que não estiver de acordo com a racionalidade 

dominante. 

Silva (2012) também enfatiza a importância dessa reflexão crítica, afirmando que, 

a pedagogia e o currículo deveriam oferecer oportunidades para que as crianças e os/as 

jovens desenvolvessem capacidades de crítica e questionamento dos sistemas e das 

formas dominantes de representação da identidade e da diferença. Nessa corrente de 

pensamento, o desenvolvimento da criticidade não é uma opção, mas um imperativo, pois 

uma abordagem da diversidade, que não questione as relações de poder e os processos 

que produzem a identidade e a diferença, leva a novas dicotomias, como a do dominante 

tolerante e do dominado tolerado. E com novas dicotomias novos conflitos podem ser 

engendrados.  

 O objetivo da escola é preparar para a vida, por isso é necessário estimular os 

estudantes a agir não de forma conformista, mas a responder de maneira ativa e 

autônoma às solicitações e às determinações de seu meio  (FORQUIN,1993). E o 

entendimento frente a diversidade, é evidentemente uma dessas solicitações na 

sociedade atual. 

Os próprios estudantes entrevistados, na pesquisa de Sallas et al. (2008, 

p.231,232), disseram que a escola é um espaço que contribui na formação do caráter. 

Assim como, entre algumas respostas disseram que a escola deveria "preparar para 

formar o cidadão" e "estimular uma visão crítica".  

A mesma pesquisa indagou aos jovens estudantes quais temas a 

escola/universidade deve discutir, e em quarto lugar de citações ficou 

"respeito/dignidade/liberdade" (SALLAS et al., 2008, p.236). Nessa temática, se encaixa 

perfeitamente a discussão sobre respeito a religiões, com temas como: poder seguir uma 



 
 

76 

 

religião com liberdade, sem ser discriminado e maltratado, e a questão da liberdade a 

escolha religiosa, nos moldes da lei, entre outros. 

De acordo com Silva (2013), em um estudo sobre religiões, o professor deve 

deixar claro que, para o historiador, não existe uma religião mais correta do que as outras. 

Sendo importante frisar que há locais em que as pessoas matam por motivos religiosos. A 

realização de estudos comparativos é um exercício fundamental de tolerância e de 

convivência de culturas diversas. Além disso, o professor deve indagar-se se sua visão 

das outras religiões não é estereotipada ou preconceituosa.  

Quanto a promoção da reflexão sobre diversidade na escola, Silveira et al 

([s/ano]) dizem que um dos meios para o alcance dessa reflexão, é construir formas de 

(con) vivência que (re) conheçam as diferenças. Assegurando o respeito à história, ao 

desenvolvimento, à identidade, à memória, à religiosidade e crença de cada um, por meio 

do diálogo, da troca de conhecimentos e da promoção dos direitos humanos. Com esse 

intuito, os autores, apresentam sete sugestões de atividades para os educadores: 

 
1. Investigar no espaço pedagógico e na comunidade local a diversidade religiosa 
que aí transita e transita além destes lugares, fazendo registros sob diferentes 
formas e atividades; 
2. Organizar pesquisas sobre diferentes religiões que existem no mundo, entre 
elas as registradas em sala de aula; 
3. Promover pesquisas de natureza conceitual, em dicionários e livros 
especializados, a respeito de termos relativos à diversidade religiosa contidas no 
texto e em outras leituras; 
4. Organizar leituras e pesquisas sobre processos e atitudes de intolerância, 
conflitos e guerras de natureza religiosa ao longo da história e na atualidade; 
5. Promover leituras e debates sobre as garantias constitucionais e, outras de 
natureza legal, à liberdade de culto e expressão religiosa; 
6. Promover pesquisas e debates sobre a prática do diálogo e ações 
ecumênicas e inter-religiosas; 
7. Organizar projetos interdisciplinares sobre o tema da Diversidade 
Religiosa e dos Direitos Humanos envolvendo diferentes áreas do conhecimento 
em diferentes possibilidades de atividades [...] (SILVEIRA, et al [s/ano], p.13). 
 

Silva (2013) sugere o uso de filmes em sala de aula, filmes que demonstram os 

aspectos a serem estudados. Como por exemplo, aqueles que apresentam uma 

determinada cultura e seus aspectos religiosos, ou então, aqueles que trazem mensagens 

educativas sobre paz, entendimento entre os diferentes, etc.  

E os professores possuem autonomia para isso, segundo Julia (2001, p.33), os 

professores dispõem da possibilidade de questionar a natureza de seu ensino; sendo a 

liberdade ainda maior nas margens do sistema (nos internatos ou junto ao preceptorado 

que pode ser exercido depois da aula). De fato, a única restrição é o grupo de alunos, ou 

seja, os saberes que funcionam e os que “não funcionam” diante deles. 
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Silveira et al ([s/ano]) também apresentam outras sugestões de atividades 

específicas, sobre diversidade, para cada disciplina. Porém, acredita-se que as atividades 

em que se tratará da diversidade, não devem ser o maior motivo de preocupação dos 

professores. Uma vez que a própria posição ética e comportamentos do professor em 

relação a diversidade escolar (e também a diversidade extra-escolar) exercem muita 

influência sobre os alunos. Assim como, as atividades não terão efeito, se no cotidiano 

escolar os valores aprendidos não forem colocados em prática por parte dos professores, 

e demais agentes desse meio.  

Esta seção procurou fazer uma aproximação entre a temática da diversidade 

religiosa e o contexto escolar. Percebe-se que, muitas temáticas e em especial a da 

diversidade religiosa são vistas de forma naturalizada pela escola. Porém, entende-se 

que, não é coerente naturalizar na escola, aquilo que não é tratado de forma 

natural/pacífica fora da escola, e o que se tem visto em relação as religiões na atualidade, 

não se pode chamar de relação pacífica, com e entre as religiões.  

Longe de um esgotamento do tema, buscou-se uma introdução a assuntos 

importantes referentes a essa temática. Antes de mostrar o que a teoria orienta em 

relação ao assunto, apresentaram-se alguns exemplos práticos provenientes de 

pesquisas, os quais evidenciaram a presença do preconceito, discriminação, e ignorância 

em relação a diversidade religiosa no contexto de escolas brasileiras.  

As contribuições teóricas, apontam a importância de uma “educação intercultural”, 

que não trate a diversidade religiosa como apenas um conteúdo pontual ou um tema 

eventual. E sim, que esteja presente no cotidiano escolar, nas diversas disciplinas, 

momentos e espaços da escola e principalmente na postura dos educadores, uma 

postura que evidencie a ética, o respeito e o conhecimento.  

Além disso, é necessário que, seja promovida entre os alunos, a reflexão a 

criticidade em relação ao caráter discriminador, segregador, preconceituoso da 

sociedade. Isso vale, não apenas, para a temática da diversidade religiosa, mas para 

muitos outros assuntos que já são “conteúdo” escolar, ou que estão presentes no 

ambiente escolar, mas não possuem espaço de discussão amplo. 
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3. PERCEPÇÕES CULTURAIS DE JOVENS DO ENSINO MÉDIO ACERCA DA 

DIVERSIDADE RELIGIOSA 

 

O presente capítulo se destina a apresentação e análise dos dados obtidos na 

pesquisa de campo. O capítulo se inicia com a seção referente aos fundamentos de 

pesquisa, em que se descreve a forma como se deu a pesquisa, os métodos utilizados, e 

etapas de sua realização. A segunda seção trata da pesquisa de campo, apresentando os 

resultados obtidos e a análise dos mesmos.  

Esse capítulo possibilita observar as relações de encontros e desencontros entre 

o discurso encontrado nos documentos (PPP e RE) e as percepções culturais dos jovens 

em relação à diversidade religiosa e ao tratamento da diversidade religiosa no contexto 

escolar. 

 

3.1. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa é um estudo exploratório descritivo de caráter qualitativo, realizado 

por meio de um estudo de caso. Em que utilizou-se a análise de conteúdo como método 

para análise dos documentos escritos e das respostas dos jovens ao questionário 

aplicado. 

Acredita-se que embora seja comum o uso de técnicas e métodos predefinidos, 

cada pesquisa sempre possui suas peculiaridades, pois de acordo com Ludke (1986), a 

pesquisa traz consigo uma carga de valores, conhecimentos, interesses e preferências do 

pesquisador que a realiza:  

 
Assim, a sua visão do mundo, os pontos de partida, os fundamentos para 
compreensão e explicação desse mundo irão influenciar a maneira como ele 
propõe suas pesquisas ou, em outras palavras, os pressupostos que orientam seu 
pensamento vão também nortear sua abordagem de pesquisa (LUDKE,1986, p.3). 

 

De forma semelhante, Flick (2009) afirma que a subjetividade do pesquisador, 

assim como a daqueles que são pesquisados, tornam-se parte do processo de pesquisa. 

Nesse sentido, acerca da neutralidade acredita-se que “[...] no trabalho de pesquisa 

sociológica, a neutralidade não existe e a objetividade é relativa, diferentemente do que 

ocorre no positivismo — do qual, aliás, partem muitas das críticas feitas à metodologia 
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qualitativa” (MARTINS, 2004, p. 292). Além disso, a influência do pesquisador é 

necessária para o desenvolvimento do estudo, uma vez que  

 
Os fatos, os dados não se revelam gratuita e diretamente aos olhos do 
pesquisador. Nem este os enfrenta desarmado de todos os seus princípios e 
pressuposições. Ao contrário, é a partir da interrogação que ele faz aos dados, 
baseada em tudo que ele conhece do assunto – portanto, em toda teoria 
acumulada a respeito -, que se vai construir o conhecimento sobre o fato 
pesquisado (MARTINS, 2004, p.4). 

 

Acredita-se portanto, que o fato de o pesquisador usar o seu arcabouço de 

conhecimento para estudar o objeto, conectar e comparar fatos e informações, obtidos em 

outras situações, com o objeto de estudo, também pode ser um subsídio relevante para o 

desenvolvimento da pesquisa, em especial na análise dos resultados. 

Como já dito, a presente pesquisa se caracteriza por um estudo qualitativo, de 

acordo com Bogdan e Biklen (1994, p.16), entende-se a expressão 

 

investigação qualitativa como um termo genérico que agrupa diversas estratégias 
de investigação que partilham determinadas características. Os dados recolhidos 
são designados por qualitativos, o que significa ricos em pormenores descritivos 
relativamente a pessoas, locais e conversas, e de complexo tratamento estatístico. 
As questões a investigar não se estabelecem mediante a operacionalização de 
variáveis, sendo, outrossim, formuladas com o objectivo de investigar os 
fenômenos em toda a sua complexidade e em contexto natural. […] Privilegiam, 
essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos 
sujeitos da investigação. 
 

Pode-se dizer que o estudo qualitativo é rico em dados descritivos, muitos dos 

quais não podem ser facilmente analisados estatisticamente, trata-se de investigar 

fenômenos no ambiente natural em que se apresentam, além disso, consideram 

importante a perspectiva dos sujeitos envolvidos no fenômeno investigado. 

Bogdan e Biklen (1994), apontam cinco características básicas da pesquisa 

qualitativa:  

1. A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento.  

2. Os dados coletados são predominantemente descritivos. 

3. A preocupação com o processo é maior que com o produto. O interesse do 

pesquisador ao estudar um determinado problema é verificar como ele se manifesta nas 

atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas.  

4. A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo.  
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5. O ‘significado’ que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 

especial pelo pesquisador. 

Os autores ressaltam que para ser considerada qualitativa, a pesquisa não 

precisa necessariamente apresentar todas as características acima citadas. 

De forma mais sintética, Flick (2009) explica que os aspectos principais da 

pesquisa qualitativa referem-se a escolha adequada de métodos e teorias convenientes; o 

reconhecimento e a análise de perspectivas diversas; as reflexões dos pesquisadores 

acerca de suas pesquisas; e a diversidade de abordagens e métodos. 

Além disso, a pesquisa qualitativa não se baseia em um conceito teórico e 

metodológico único. As discussões e a prática deste tipo de pesquisa são caracterizadas 

por abordagens teóricas e métodos diversos (FLICK, 2009).  

Nesse sentido o autor aponta três perspectivas principais que segundo ele 

resumem as diversas abordagens da pesquisa qualitativa:  

 

Os pontos de referência teórica são extraídos, primeiramente, das tradições do 
interacionismo simbólico e da fenomenologia. Uma segunda linha principal está 
ancorada teoricamente na etno metodologia e no construcionismo, e interessa-se 
pelas rotinas diárias e pela produção da realidade social. O terceiro ponto de 
referência abrange as posturas estruturalistas ou psicanalíticas que compreendem 
estruturas e mecanismos psicológicos inconscientes e configurações sociais 
latentes (FLICK, 2009, p. 29). 
 

Em relação a coleta e análise de dados, na primeira perspectiva predominam as 

entrevistas semiestruturadas ou narrativas e procedimentos de codificação e de análise 

de conteúdo. Na segunda, os dados são coletados por meio de grupos focais, de 

etnografia ou de observação (participante) e de gravações audiovisuais. A terceira 

perspectiva, utiliza-se da gravação das interações e do uso de material visual (fotografias 

ou filmes) que se submete a uma das versões da análise hermenêutica (FLICK, 2009). 

O presente trabalho se enquadra na primeira perspectiva devido a similaridades 

com a descrição, porém esse enquadramento não foi preestabelecido.  

Como já dito, a presente pesquisa além de apresentar caráter qualitativo, refere-

se a um estudo de caso, para Bogdan e Biklen (1994) o estudo de caso consiste na 

observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma fonte de documentos ou de 

um acontecimento.  

De acordo com Ludke (1986, p.18) 

 
Os estudos de caso visam à descoberta. Mesmo que o investigador parta de 
alguns pressupostos teóricos iniciais, ele procurará se manter constantemente 
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atento a novos elementos que podem emergir como importantes durante o estudo. 
O quadro teórico inicial servirá assim de esqueleto, de estrutura básica a partir da 
qual novos aspectos poderão ser detectados, novos elementos ou dimensões 
poderão ser acrescentados, na medida em que o estudo avance (LUDKE, 1986, 
p.18). 
 

Portanto, a realização de um estudo de caso, pode-se dizer, ocorre de forma 

progressiva, no sentido que tanto a delimitação do objeto de estudo, os referenciais 

teóricos principais e os métodos utilizados, vão sendo estabelecidos com segurança, no 

decorrer da pesquisa, após o conhecimento (as descobertas) mais aprofundado do objeto 

de pesquisa. Nesse sentido, o projeto inicial de um estudo de caso, em geral pode ser 

apresentar bastante vago. No entanto, estes aspectos não tornam de modo algum os 

estudos de caso menos relevantes que outras formas de pesquisa.  

O objetivo principal dos estudos de caso é a descrição exata ou a reconstrução de 

um caso. O termo 'caso' pode se referir a pessoas, comunidades sociais, organizações e 

instituições. “O problema principal, então, será identificar um caso significativo para a 

questão de pesquisa e esclarecer o que mais compete a esse caso e quais abordagens 

metodológicas são necessárias a sua reconstrução" (FLICK, 2009, p.135). 

Nesse sentido, a fase exploratória se faz de fundamental importância para uma 

definição mais precisa do objeto de estudo, uma vez que o estudo de caso pretende não 

partir de uma visão predeterminada da realidade (Ludke, 1986). No presente estudo, não 

foi diferente, pois houve alterações em relação a delimitação do objeto de estudo no 

decorrer da pesquisa. 

Outra característica dos estudos de caso é a flexibilidade, sendo que o 

pesquisador pode realizar a coleta sistemática de informações, utilizando instrumentos 

mais ou menos estruturados e técnicas mais ou menos variadas, pois sua escolha é 

determinada pelas características do objeto estudado (LUDKE, 1986). 

Além da entrevista, uma das técnicas mais utilizadas nas pesquisas qualitativas, e 

que foi aplicada no presente estudo é a observação. De acordo com Flick (2009) a 

observação inclui praticamente todos os sentidos – visão, audição, percepção e olfato. 

Segundo Ludke (1986), as técnicas de observação são úteis para ‘descobrir’ 

novos aspectos de um problema. Já a entrevista permite a captação imediata e corrente 

da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais 

variados tópicos.  

A entrevista pode ser estruturada: quando há um roteiro preestabelecido que será 

seguido igualmente com todos os entrevistados; ou semiestruturada: quando há um 
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esquema básico que porém não é seguido rigorosamente, permitindo que o entrevistador 

faça as necessárias adaptações (LUDKE,1986). 

A análise de conteúdo ao método utilizado para a análise dos documentos 

escritos e dos questionários aplicados aos estudantes. Uma vez que a análise de 

conteúdo é um dos procedimentos clássicos para analisar o material textual, 

independendo de sua origem (FLICK, 2009).  

De acordo com Bardin (2011), a análise de conteúdo leva em conta as 

significações (conteúdo), em alguns casos também considera a sua forma e a distribuição 

desses conteúdos e formas (índices formais e análise de concorrência). 

Franco (2012, p.25) explica que “[...] a análise de conteúdo é um procedimento de 

pesquisa que se situa em um delineamento mais amplo da teoria da comunicação e tem 

como ponto de partida a mensagem." Uma vez que o investigador pode e muitas vezes 

devem analisar as mensagens a fim de produzir inferências sobre as características do 

texto; as causas e/ ou antecedentes das mensagens; e os efeitos da mensagem. 

Nesse sentido, a finalidade da análise de conteúdo, refere-se exatamente a 

produzir inferências sobre qualquer um dos elementos principais do processo de 

comunicação: a fonte emissora; o processo codificador que gera uma mensagem; o 

detectador de mensagem; e o processo decodificador (FRANCO, 2012). 

Uma das características essenciais da análise de conteúdo é a utilização de 

categorias, as quais são normalmente obtidas a partir de modelos teóricos: as categorias 

são levadas para o material empírico e não necessariamente desenvolvidas a partir deste 

o objetivo principal é reduzir o material (FLICK, 2009). A necessidade de reduzir o 

material, de modo que não sejam perdidas informações importantes, se explica pelo fato 

de tornar a mensagem de mais simplificada, reduzida e de fácil compreensão aos leitores. 

Faz parte desse processo, segundo Franco (2012), relacionar um dado a outro 

para que se possa encontrar sentido, assim como, demonstrar o vínculo entre os dados 

por meio de alguma forma de teoria. Portanto é o resultado da interpretação relacionando 

os dados, os comparando entre si e associando a teorias, que possibilita fornecer uma 

mensagem compreensível e consistente em suas informações. 

É relevante esclarecer que estamos cientes das possibilidades de erro, ao ter o 

ser humano como objeto de estudo. Além disso, assume-se o risco ao aderir a uma 

corrente teórica, de não realizar a interpretação de forma coerente com os pressupostos 

da teoria anunciada. Como explica Martins: 
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A sociologia foi sempre apresentada como tendo uma base científica frágil, em 
decorrência das dificuldades de tratamento de um objeto como o ser humano, tão 
sujeito a modificações, complexo e que, principalmente, reage a qualquer tentativa 
de caracterização e previsão. Além do que, a análise do comportamento humano 
é feita por um observador humano falível e tendendo a distorcer os fatos. 
(MARTINS, 2004, p. 291)  
 

Uma vez que, nas ciências sociais em geral, os fenômenos são complexos, não 

são passíveis de reprodução em laboratório e de controle, o que dificulta separar causas 

e motivações isoladas e exclusivas (MARTINS, 2004). 

Outra questão que se corre o risco de desvios, é a respeito da amostra escolhida, 

pois, “ao se trabalhar com o caso, como garantir que o indivíduo escolhido ou a 

comunidade selecionada, por exemplo, são representativos do conjunto do qual fazem 

parte? […] restarão sempre dúvidas acerca da representatividade” (MARTINS, 2004, p. 

293). 

Porém, Martins (2004), acredita que não cabe, no uso da metodologia qualitativa, 

preocupação com a generalização, pois o que caracteriza essa metodologia é amplitude e 

profundidade do estudo, com vistas a elaboração de uma explicação válida para o caso, 

reconhecendo que os resultados são sempre parciais.  

Nesse sentido, espera-se que este trabalho possa, dentro de suas limitações, 

contribuir para a discussão acerca da temática da diversidade religiosa na sociedade atual 

e na escola. 

Segundo Ludke (1986), as investigações comumente passam por três etapas, 

sendo elas: exploração (seleção, definição do problema, escolha do local e primeiras 

observações), decisão (busca mais sistemática), descoberta (explicação de realidade, 

situar várias descobertas num contexto mais amplo, desenvolvimento de teorias, testar 

hipóteses com a realidade).  

A presente pesquisa não fugiu dessa regra, sendo realizada em três etapas. 

Primeiramente a elaboração do referencial teórico, no qual buscou-se discutir assuntos 

relacionados ao tema da pesquisa, de forma a inter-relacioná-los e a fim de subsidiar a 

interpretação das informações das etapas seguintes. 

A segunda etapa foi a pesquisa de campo, na qual buscou-se investigar o lugar 

da religião na referida instituição, dando enfoque às duas turmas de terceiro ano de 

Ensino Médio. O estudo se iniciou com o acesso aos documentos relativos ao PPP 

(Projeto Político Pedagógico), e ao RE (Regimento Escolar), da instituição. E com um 

levantamento de literaturas presentes na biblioteca da instituição, investigando se haviam 
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publicações, com temática sobre religiões ou diversidade religiosa, disponíveis aos 

estudantes, e analisando o conteúdo das mesmas. 

Além disso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com a diretora, a 

pedagoga e a professora de artes. Embora o estudo tivesse como foco os jovens 

estudantes, optou-se pela realização das entrevistas com as docentes uma vez que, 

como explica Julia (2001) ao estudarmos a escola e/ou seus estudantes é necessário 

levar em conta os professores que obedecem a normas e práticas da instituição 

utilizando-se de dispositivos pedagógicos que consequentemente afetam os alunos. 

Assim como, a aplicação de questionários aos estudantes das duas turmas, que 

foi a técnica principal do estudo. Também utilizou-se da técnica de observação, a fim de 

identificar elementos físicos referentes a religiões no ambiente do colégio. 

Faz-se um esclarecimento, nas entrevistas utilizou-se os termos diversidade 

religiosa e diversidade cultural, pois, apesar de o objetivo principal ser a religiosa, sabe-se 

que a temática da religiosidade é pouco explorada pontualmente no ambiente escolar, no 

entanto ao se estudarem culturas, surge a possibilidade de envolver a religião desses 

grupos culturais. E como já explicado, na seção referente a fundamentação teórica nesse 

trabalho, religião e cultura andam juntas, muitas vezes se confundem. Portanto, buscando 

ampliar o leque de informações para a pesquisa, procedeu-se de tal forma. 

A terceira e última etapa foi a interpretação das informações obtidas, iniciando 

pelos conteúdos do PPP (Projeto Político Pedagógico), e do RE (Regimento Escolar), 

observando discursos e informações sobre diversidade e em especial a diversidade 

religiosa e assuntos relacionados. Assim como, a interpretação dos conteúdos das 

literaturas encontradas na biblioteca da instituição.  

Tendo-se a compreensão, da forma como o PPP e o RE tratam a temática da 

diversidade, e das informações sobre diversidade religiosa, disponíveis na biblioteca da 

instituição, para acesso dos estudantes e professores. Pode-se analisar as informações, 

sobre o que acontece na prática, em relação a diversidade religiosa, a partir das 

entrevistas, dos questionários e da observação. 

Nesta etapa, buscou-se refletir cientificamente o objeto de estudo com base nos 

referenciais teóricos, antes estudados, os quais possibilitaram realizar comparações entre 

teoria e prática e observar que em dados momentos os discursos de professores e os dos 

alunos não coincidiam, assim como, não iam ao encontro dos discursos do PPP e do RE 

sobre diversidade. 

 



 
 

85 

 

3.2. APRESENTAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 

 

O trabalho proposto foi iniciado no ano de 2016, teve como recorte espacial a 

cidade de Irati, município situado a cerca de 150 km da capital, na região Sudeste do 

Paraná. A população é formada pela mescla de diferentes etnias (especialmente 

descendentes de poloneses e ucranianos) que buscam manter costumes e tradições de 

seus ascendentes. A economia de Irati é composta por comércio e serviços 57,89%, 

indústria 26,18% e agropecuária 15,93% (IRATI, 2016). 

Com foco em um colégio público do município, o Colégio Estadual Duque de 

Caxias Ensino Fundamental, Médio e Profissional, é uma instituição pública, localizada na 

área central da cidade de Irati-PR. Além de ensino fundamental normal, oferece ensino 

médio normal e ensino médio profissionalizante. Trata-se do curso de técnico em 

administração integrado ao ensino médio, com duração de quatro anos. Também são 

oferecidos no período noturno o curso técnico em administração subsequente (duração de 

1 ano e 6 meses) e o técnico em Informática Subsequente (duração de 1 ano e 6 meses). 

A escolha da instituição se deu pelo fato de já se ter contato com a instituição 

devido a outra pesquisa referente a uma das disciplinas do programa de mestrado. Assim 

como devido ao acesso, a pesquisa de Bruno e Toledo (2016) - da qual foram 

apresentadas informações na seção referente ao referencial teórico - realizada também 

nesta instituição. Além disso o fato de a escola realizar um trabalho voltado a 

diversidade/inclusão também motivou a escolha da instituição, por ter estudantes 

portadores de necessidades especiais, duas alunas surdas, um cadeirante no segundo 

ano do Ensino Médio e um estudante portador da síndrome de Asperger . 

Quanto ao ambiente físico do colégio, em relação a símbolos religiosos foi 

possível observar que na secretaria do colégio existem dois cartazes na parede, com 

desenhos infantis do "Smilinguido" personagem infantil cristão. Um dos cartazes refere-se 

a Deus e o outro sobre Jesus. Também visualizou-se em uma das paredes da sala da 

direção uma imagem de Jesus Cristo pregado na Cruz, símbolo católico. Estes aspectos, 

somados a questão de os livros observados na biblioteca serem basicamente literatura 

cristã, evidenciam essa ênfase que a instituição possui em relação ao cristianismo, em 

especial a religião católica. O que não é incomum em escolas brasileiras, uma vez que o 

país já teve como religião oficial o catolicismo, e ainda possui grande parte da população 

adepta a religião. 
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3.3. SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os principais sujeitos da pesquisa foram os jovens estudantes das duas turmas 

de terceiro ano, o terceiro do Ensino Médio e o terceiro do Ensino Médio integrado ao 

curso Técnico em Administração, sendo um total de 25 jovens, com idades de 16 a 20 

anos; doze meninos e doze meninas, além de um estudante que não assinalou nenhuma 

das opções sobre gênero. A etapa de pesquisa exploratória incluiu a aplicação de 

questionários aos 25 estudantes. 

Também participaram da pesquisa por meio de entrevistas a pedagoga que 

atende ao turno ao qual as turmas de terceiro ano estudam, a diretora do colégio e a 

professora de artes.  

A princípio seriam entrevistadas apenas a diretora e a pedagoga, porém após a 

entrevista com a pedagoga, constatou-se a relevância em realizar uma entrevista também 

com a professora de artes, a qual segundo a pedagoga trabalha em sala de aula com 

algumas questões relativas a diversidade e a religiosidade. 

 

3.4. INTERPRETAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS 

 

Devido aos resultados do estudo exploratório, optou-se por apresentar em 

categorias a interpretação dos dados obtidos, foram elencadas cinco categorias distintas. 

 A primeira categoria intitulada “A diversidade religiosa no contexto da instituição de 

ensino” abrange as informações obtidas no estudo exploratório que evidenciam a forma 

como a instituição estudada aborda a questão da diversidade religiosa.  

Na segunda categoria são apresentados os dados sobre “Religiosidade e vida 

prática” dos jovens estudados como a religião que cada um segue e amizade com 

pessoas de outras religiões.  

A terceira categoria “conhecimento prévio sobre religiões”, analisa as respostas 

dos ao questionário sobre o conhecimento que eles possuem sobre religiões.  

“Situações de preconceito religioso, vivenciadas pelos jovens” é a quarta 

categoria, na qual analisa-se os relatos que os jovens deixaram nos questionários, sobre 

situações em que vivenciaram o preconceito religioso.  
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A última categoria analisa a “Importância da religiosidade para os jovens” que 

participaram da pesquisa, expondo as respostas dos mesmos sobre a importância da 

religião em suas vidas.  

A seguir é apresentada a interpretação dos dados obtidos na pesquisa de campo 

por categorias conforme já explicado, iniciando pela primeira categoria. Cada subseção a 

seguir representa uma categoria de análise dos resultados.  

 

3.4.1. A diversidade religiosa no contexto da instituição de ensino 

 

A fim de proporcionar uma melhor compreensão - acerca das percepções dos 

docentes e discentes aos quais se aplicou entrevistas e questionários - se inicia essa 

seção com a apresentação e interpretação dos documentos (Projeto político Pedagógico 

e Regimento Escolar), assim como, dos materiais didáticos os quais são, de certa forma, 

os referenciais teóricos para as ações que ocorrem na instituição.  

Justifica-se a análise do PPP (Projeto Político Pedagógico) devido a importância 

do currículo escolar, pois de acordo com Lopes (1999) o currículo é a forma de transmitir 

e reelaborar a cultura de uma sociedade, ou seja, o currículo carrega os conteúdos da 

cultura que foram selecionados, que são considerados necessários para as novas 

gerações e que constituirão o conhecimento escolar.  

Por meio da interpretação do PPP do colégio em estudo se observou que quanto 

a temática em estudo, o documento apresenta uma concepção de inclusão e uma de 

diversidade, apresentadas a seguir. 

Quanto à concepção de inclusão, o documento considera que:  

 
A educação inclusiva é um processo em que se amplia a participação de todos os 
estudantes nos estabelecimentos de ensino regular. Trata-se de uma 
reestruturação da cultura, da prática e das políticas vivenciadas nas escolas de 
modo que estas respondam as diversidades de alunos e que leve o sujeito e suas 
singularidades ao crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social (IRATI, 
2012, p.40). 
 

Acredita-se que, embora a ideia de educação inclusiva seja algo realmente 

necessário e positivo, muitas vezes observa-se que escolas brasileiras não seguem  

completamente a proposta. Garantindo apenas a participação de todos os estudantes nos 

estabelecimentos de ensino regular, mas sem promover a reestruturação da cultura, da 

prática e das políticas da escola. 

Em relação a diversidade, é abordada da seguinte forma:  
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A SEED, desde 2007, instituiu o Departamento da Diversidade que discute e 
define as políticas públicas para o atendimento a todos os sujeitos que, 
historicamente, encontram-se excluídos do processo de escolarização e/ou da 
pauta das políticas educacionais. Destacamos aqui, as populações do campo, 
faxinalenses, agricultores familiares, trabalhadores rurais temporários, 
quilombolas, acampados, assentados, ribeirinhos, ilhéus, negras e negros, povos 
indígenas, jovens, adultos e idosos não alfabetizados, pessoas lésbicas, gays e 
transexuais (IRATI, 2012, p.93). 
 

Considera-se louvável o trabalho do Departamento de Diversidade, extinto 

atualmente, porém a ideia explícita neste trecho inclui na diversidade apenas os 

historicamente excluídos do processo de escolarização. Indaga-se: será que é esta a 

ideia de diversidade cultivada nesta instituição escolar? Uma vez que o conceito de 

diverso não se restringe apenas a pessoas socialmente excluídas. Como afirma a 

UNESCO que, a diversidade cultural é “[...] uma ‘característica inerente à humanidade’ 

[...]" (UNESCO [2001, 2005, 2007] apud RAMOS [2009, p.15-16]). 

Um ponto positivo, é que o documento traz as noções sobre diversidade e 

inclusão, porém não se estende mais no posicionamento da instituição em relação aos 

temas, exceto na seção referente ao currículo das disciplinas. 

 Neste sentido, quanto a proposta pedagógica curricular, investigou-se quais as 

disciplinas cujos conteúdos abordavam de forma direta ou indireta os temas diversidade 

cultural, diversidade ou cultura. 

Verificou-se que sete disciplinas apresentam, em seus objetivos conteúdos e 

metodologias de avaliação, alguma ênfase nas temáticas. Respectivamente as disciplinas 

de História, Sociologia, Ensino Religioso, Geografia, Artes, Filosofia, e Língua Inglesa. A 

ordem em que apresentou-se as disciplinas, baseou-se na ênfase dada em cada 

disciplina às temáticas, portanto História é a disciplina que mais apresenta ênfase. 

Um ponto negativo no PPP, é o fato de que não são todas as disciplinas que 

possuem a temática da diversidade em seus objetivos e conteúdos. Porém, apesar de 

sete disciplinas apresentarem alguma ênfase em diversidade cultural, diversidade ou 

cultura, no PPP, segundo a pedagoga, apenas a professora de Artes realmente trabalha 

essa temática em suas aulas. O que aponta ao fato de que possivelmente os outros 

professores das outras seis disciplinas não trabalham os conteúdos previstos no PPP, ou 

trabalham com pouca frequência não sendo do conhecimento da pedagoga.  

Quanto ao Regimento Escolar, o documento apresenta algumas afirmações que 

tratam do respeito a diversidade, como no Art. 37 que diz ser dever dos docentes:  
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XII. assegurar que, no Âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminatório em 
decorrência de diferenças físicas, étnicas, de gênero orientação sexual, de credo, 
ideologia, condição socio-cultural, entre outras; 
XIII. viabilizar a igualdade de condições para a permanência do aluno na escola, 
respeitando a diversidade, a pluralidade cultural e as peculiaridades de cada 
aluno, no processo de ensino e aprendizagem; [...] (PARANÁ, 2008, p.25, grifo 
nosso). 
 

Como se verá ainda nessa seção, nos questionários, os jovens descreveram 

situações em que sofreram discriminação em sala de aula, e em alguns casos por parte 

de professores. Nesse caso, percebe-se um desencontro entre o que se afirma no RE e o 

que se vivencia no ambiente escolar, uma vez que o artigo citado anteriormente trata 

exatamente do dever dos professores promoverem o respeito em sala de aula, e o 

tratamento igualitário no sentido de promover condições para a educação do jovem de 

acordo com sua diversidade.   

O Art.52 diz que o objetivo do Ensino Fundamental é a formação básica do 

cidadão mediante: 

 

IV. a valorização da cultura local/regional e suas múltiplas relações com os 
contextos nacional/global;  
V. o respeito à diversidade étnica, de gênero e de orientação sexual, de credo, de 
ideologia e de condição socioeconômica. [...] (PARANÁ, 2008, p.38-39, grifo 
nosso). 

 

O artigo anterior, dá destaque a questão da formação para o exercício da 

cidadania, no sentido de promover a valorização da cultura e o respeito a diversidade, 

incluindo a religiosa.  

Desta forma, ao final do Ensino Médio, segundo o Art. 54, o jovem deve 

demonstrar: 

 

III. Compreensão crítica das relações e da estrutura social, das desigualdades e 
dos processos de mudança, da diversidade cultural e da ideologia frente aos 
intensos processos de mundialização, desenvolvimento tecnológico e 

aprofundamento das formas de exclusão; [...] ( PARANÁ, 2008, p.40). 
 

Este artigo, trata exatamente do perfil foco do presente trabalho, os jovens 

estudantes que estão no final do Ensino Médio. A interpretação dos questionários, 

possibilita observar o desenvolvimento dessa criticidade por parte dos jovens. 

O Art.60, ensina que os conteúdos curriculares na Educação Básica observam: 

“II. Respeito à diversidade; [...]” (PARANÁ, 2008, p.41). E o Art.64 explicita que na 

organização curricular para os anos finais do Ensino Fundamental consta: 
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II. Ensino Religioso, como disciplina integrante da Matriz Curricular do 
estabelecimento de ensino, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa 
do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo; (PARANÁ, 2008, p.42). 
 

O presente trabalho, como já dito, não se restringe ao Ensino Religioso, aqui 

compreende-se o Ensino Religioso como mais uma das formas pelas quais se deve 

promover o conhecimento da diversidade religiosa no meio escolar. 

E ao final do documento, a Lei Complementar nº 07/76, aponta um dos direitos 

garantidos que é o de: 

 
XV. compor equipe multidisciplinar, para orientar e auxiliar o desenvolvimento das 
ações relativas à Educação das Relações Étnico Raciais e ao Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana, ao longo do período letivo; [...] (PARANÁ, 2008, 

p.66-67). 
 

A Lei citada acima, afirma ser um dos direitos garantidos, o de organização de 

uma equipe multidisciplinar, para desenvolver ações relativas à Educação das Relações 

Étnico Raciais e ao Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, ao longo do 

período letivo.  

Acerca da relevância da equipe multidisciplinar, Candau (2008) explica que a 

proposta de ensino e estudos interculturais e interdisciplinares, tem o potencial de 

oferecer subsídios para superar desafios. 

Porém na realidade, segundo a pedagoga, ocorre a realização de apenas um 

evento relativo a “Consciência Negra”. Considera-se que, para que se possam obter os 

resultados desejados, seria necessário um trabalho contínuo ou mais frequente. Como 

explica Silva (2011) é importante não tratar a diversidade apenas como mais um conteúdo 

a incluir, essa prática errônea leva muitas vezes a tratar a diversidade de forma eventual e 

pontual, desvinculada social e culturalmente.  

Pode-se perceber, que o discurso a respeito da diversidade no documento do 

Regimento Escolar é enfático, abordando-a de diversas formas. Mostrando um 

posicionamento favorável aos movimentos em defesa da diversidade e contra qualquer 

forma de discriminação e preconceito, na promoção do conhecimento crítico sobre a 

diversidade, desigualdade, formas de exclusão.  

O documento também afirma que os conteúdos curriculares na Educação Básica, 

observam o respeito à diversidade. Nesse sentido, levanta-se a seguinte questão: como 

todas as disciplinas observam o respeito a diversidade, se os currículos não preveem isso 
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explicitamente em todas as disciplinas, e se, não são todos os professores que se dispõe 

a abordar o tema, ou de qualquer outro, que fuja da grade curricular? 

Passa-se agora, para a interpretação das literaturas levantadas na biblioteca da 

instituição. Em visita a biblioteca do colégio, verificou-se que há uma grande quantidade 

de livros, livretos, folhetos, entre outras publicações de cunho religioso. Porém, sendo de 

diversas denominações religiosas de matriz cristã, principalmente do Catolicismo e das 

Testemunhas de Jeová. Não havendo, segundo a bibliotecária, literaturas de religiões não 

cristãs como judaísmo, islamismo, hinduísmo, etc. Em relação a publicações não 

religiosas, mas que abordam o tema da diversidade religiosa, encontrou-se dois livros 

didáticos de Ensino Religioso, e as Diretrizes curriculares da rede pública de educação 

básica do Estado do Paraná para o Ensino Religioso. 

O primeiro livro didático analisado, Paraná (2013), é o mais recente sobre Ensino 

Religioso, intitulado "Ensino Religioso: diversidade cultural e religiosa". As temáticas 

principais do livro, que compõe cada capítulo são nesta ordem: Organizações religiosas; 

Lugares sagrados; Textos sagrados; Símbolos religiosos; Temporalidade sagrada; Festas 

religiosas; Ritos; Vida e Morte.  

Percebe-se que, as temáticas contribuem para a compreensão dos fenômenos 

religiosos e para o reconhecimento da diversidade religiosa e dos direitos relativos a 

liberdade de manifestação religiosa. 

O livro também possui um anexo intitulado: "Vamos conhecer o que dizem as 

tradições religiosas", no qual representantes de diversas religiões e denominações, 

respondem a perguntas sobre aspectos destas religiões. Esta seção do livro é importante, 

pelo fato de possibilitar ao leitor, "ouvir" o que dizem os representantes das religiões. O 

que possibilita superar preconceitos, que se possui em relação as religiões, e 

reducionismos que as produções literárias e pesquisas acadêmicas, muitas vezes, 

apresentam, devido ao olhar científico, que não possibilita expressar aspectos da religião, 

que só um verdadeiro adepto praticante é capaz de descrever.   

Outros aspectos relevantes são abordados no livro, como a discussão sobre os 

direitos humanos, evidenciando o direito a diversidade cultural e de escolha religiosa. 

Segundo a 6Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. XVIII) 

                                                             
6
 Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10 de 

dezembro 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi criada com o intuito de garantir que os 
direitos humanos sejam protegidos por lei.   
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Toda pessoa tem o 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. (BRASIL, 
2004, p. 9) 
 

O livro didático também, aponta a importância de o professor contextualizar os 

assuntos relativos a diversidade religiosa, por meio, por exemplo, da apresentação de 

aspectos como localização geográfica, cultura, etc. Além disso, o livro aborda a temática 

da origem do universo, a qual costuma gerar muitas dúvidas por parte dos estudantes e 

desconforto por parte dos professores, de história ou geografia, quanto a abordagem para 

tal explicação, uma vez que existem tanto teorias científicas quanto teorias religiosas para 

a origem do universo.  

O livro também traz uma explicação bastante relevante, no sentido de buscar 

suprir, uma necessidade já apontada anteriormente neste trabalho, a questão do evidente 

pouco conhecimento, por parte tanto dos estudantes quanto dos professores, acerca das 

diversas denominações e diferenças dentro do meio cristão. Nesse sentido o livro 

apresenta algumas das ramificações do cristianismo que são: Igreja Católica Romana, 

Igreja Ortodoxa, Anglicana, Luterana, Presbiteriana, Metodista, Batista e Espiritismo. 

Algumas das Igrejas evangélicas pentecostais: Congregação Cristã No Brasil, Assembleia 

de Deus, Evangelho Quadrangular, Deus é Amor. E as igrejas evangélicas 

neopentecostais: I. Universal do Reino de Deus e outras. E ao cristianismo de fronteira 

pertencem os Mórmons, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Testemunhas de Jeová, entre 

outras. 

Alguns trechos do livro, que evidenciam aspectos positivos de seu conteúdo, são 

apresentados a seguir. O livro aponta a gravidade da intolerância religiosa ao dizer que “A 

intolerância religiosa causou e causa muitos conflitos e guerras violentas que são 

travadas em nome de uma denominada crença religiosa […] A intolerância religiosa 

também se expressa em conflitos cotidianos, quando se menospreza pessoas por não 

pensarem religiosamente do mesmo modo”. (PARANÁ, 2013, p. 32)  

Percebe-se que o discurso deste livro didático vai ao encontro das palavras de 

Cuche (2002), quando o autor afirma que o etnocentrismo, pode se apresentar de formas 

sutis e racionais. 

Um aspecto relevante, é o fato de no final da explanação se explicar que a 

intolerância religiosa - assim como, já discutido na seção referente a diversidade religiosa 
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na atualidade - não está apenas nas guerras e mortes, mas nos atos cotidianos de 

desprezo, discriminação e preconceito religioso. A esses fatos cotidianos, costuma-se dar 

pouca ou nenhuma importância, inclusive no contexto escolar. Sabe-se que muitas vezes 

quando um estudante ofende o colega por motivos religiosos, há professores que reagem 

com afirmativas do tipo: "é coisa de criança!", "foi só uma brincadeira de criança!". 

Perdendo a oportunidade de expor aos estudantes, valores como respeito e igualdade e 

direitos como o da diversidade.  

Candau (2008) explica que é importante não negar essas situações, e sim, 

reconhecê-las e trabalhá-las, por meio do diálogo como em momentos de reflexão 

coletiva, e a partir das situações concretas que se manifestam no cotidiano escolar.  

Outra passagem do livro afirma: 

 
Não vivemos isolados, vivemos em sociedade e estamos em contato com as mais 
diversas culturas do mundo. Atualmente, vemos culturas destruídas e povos 
dominados pela ignorância de outros, com culturas diferentes e economicamente 
mais fortes. Há muitas religiões que guardam muitas aproximações entre si. [...] O 
desconhecimento, a ignorância a respeito dessas afinidades, é uma das causas 
do desrespeito e intolerância. Por isso, faz-se necessário conhecer diferentes 
religiões e culturas para que possamos respeitá-las e vivermos em paz (PARANÁ, 
2013, p. 32). 
 

Esse discurso aponta a importância de se conhecer a diversidade, para assim, ser 

possível compreendê-la e reconhecê-la. Como já exposto, compreender é um 

pressuposto necessário do reconhecimento (RUSEN, 2014). E como aponta a citação do 

livro didático, é justamente essa falta de conhecimento que produz e potencializa o 

desrespeito e a intolerância. 

Conclui-se que o referido livro é uma ferramenta útil, que se bem aplicados os 

conteúdos nas aulas de Ensino Religioso, é capaz de promover o conhecimento e o 

reconhecimento da diversidade religiosa por parte dos estudantes. Além disso, este livro 

didático é útil também para outras disciplinas, uma vez que apresenta conteúdos, que são 

abordados em outras matérias como Geografia, História, Literatura, Artes, etc.   

O segundo livro analisado, (VALMIR et al, 2006), também é um livro didático de 

Ensino Religioso, porém, menos recente que o primeiro. Intitulado: "O sagrado no Ensino 

Religioso". Também traz contribuições relevantes para a discussão acerca da diversidade 

religiosa. Possui como temáticas dos capítulos: Respeito à diversidade religiosa; Lugares 

sagrados; Textos sagrados, orais ou escritos; Organizações religiosas; Símbolos 

religiosos; Ritos; Festas religiosas; Vida e Morte.  
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O livro apresenta semelhanças de conteúdo com o primeiro livro analisado. Uma 

afirmação interessante apresentada nele, é a de que: "O fato religioso, como todos os 

fatos humanos, pertence ao universo da cultura e, portanto, tem uma relevância cultural, 

tem uma relevância em sede cognitiva (COSTELA, 2004, p. 104 apud VALMIR, et al, 

2006, p. 18).  

E em seguida, o livro explica que a escola é capaz de proporcionar a 

compreensão em relação a cultura: 

 

Essa compreensão deve favorecer o respeito à diversidade cultural religiosa, em 
suas relações éticas e sociais, fomentando medidas de repúdio a toda e qualquer 
forma de preconceito e discriminação e o reconhecimento de que todos são 
portadores de singularidades. Ou seja, a escola não pode prescindir da sua 
vocação de instituição aberta ao universo da cultura, aos integrais acontecimentos 
e da ação do homem. Nesse contexto, a experiência religiosa faz parte desses 
fenômenos, com os fatos e os sinais que a expressam (VALMIR, et al, 2006, p. 
18). 
 

Portanto, a escola necessita reconhecer e colocar em prática seu papel, favorecer 

o respeito à diversidade cultural. Uma vez que, o contexto escolar, é reconhecido como 

um dos principais ambientes de formação humana, de preparação para a convivência em 

sociedade, ou seja, com a dinâmica social, com os dilemas sociais, com os fenômenos, 

instituições, e problemas. E a religião se encontra em cada um destes aspectos. Como 

afirma Forquin (1993) o objetivo da escola é preparar para a vida, por isso é necessário 

estimular os estudantes a agir não de forma conformista, mas a responder de maneira 

ativa e autônoma às solicitações e às determinações de seu meio.   

Da mesma forma que o outro livro, este segundo livro didático de Ensino 

Religioso, é útil tanto para tal disciplina, quanto para as demais. Tanto para professores 

quanto para estudantes.  

O documento (PARANÁ, 2006), refere-se às "diretrizes curriculares de Ensino 

Religioso para a educação básica". O mesmo apresenta como conteúdos estruturantes: 

Paisagem Religiosa; Símbolo; Texto Sagrado. Tendo como conteúdos específicos para 

75ª série: O Ensino Religioso Na Escola Pública; Respeito à Diversidade Religiosa; 

Lugares Sagrados; Textos Sagrados Orais e Escritos; Organizações Religiosas. E 

conteúdos específicos da 86ª série: Universo Simbólico Religioso; Ritos; Festas 

Religiosas; Vida e Morte.  

                                                             
7
 Atual sexto ano do Ensino Fundamental. 

8
 Atual sétimo ano do Ensino Fundamental. 
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Desta forma, este documento apresenta as orientações básicas para as aulas de 

Ensino Religioso, nas turmas de sexto e sétimo anos do ensino fundamental, dividindo os 

temas a serem apresentados a cada série, no sentido de dar continuidade ao que é 

ensinado no primeiro ano de Ensino Religioso. As temáticas abordadas são bastante 

semelhantes às dos livros didáticos já citados, uma vez que são as diretrizes que 

orientam a elaboração do conteúdo dos livros. 

A consulta a informações como as que constam nos dois livros didáticos de 

Ensino Religioso e nas Diretrizes Curriculares, é de grande importância por parte de todos 

os docentes, não apenas os de Ensino Religioso.  

Uma vez que, é necessário conhecer a diversidade - não apenas a religiosa, mas 

toda a diversidade que seus alunos e que a sociedade possui – a fim de promover um 

ensino contextualizado e coerente ao público de estudantes com que se trabalha. E a fim 

também, de saber lidar com situações de preconceito e discriminação que ocorrem no 

ambiente escolar. Como explica Forquin (1993), é importante, a prática de um ensino que 

leve em conta nos seus conteúdos e nos seus métodos, a diversidade de pertencimentos 

e referências culturais dos públicos de alunos aos quais ele se dirige.  

Na seção deste trabalho intitulada: o espaço da diversidade religiosa no contexto 

escolar, discutiu-se justamente essa importância da prática docente na promoção do 

respeito a diversidade no contexto escolar, a necessidade de uma postura proativa e 

ativista no sentido de combater atitudes de preconceito. Como afirma Candau (2008), o 

educador tem papel de mediador, na construção de relações interculturais positivas.  

Nesse momento se passa a apresentar a interpretação das informações relativas 

às entrevistas realizadas com a pedagoga, a diretora e a professora de artes. 

Em relação à origem dos estudantes,  segundo a pedagoga, além da área 

urbana existem estudantes provenientes da área rural do município. Quando indagada se 

existem estudantes que manifestam culturas diferentes como indígenas, ciganos, 

quilombolas, faxinalenses ela afirmou que não. E a respeito das religiões dos estudantes 

e suas famílias, a maioria segue religiões de base Cristã como protestantismo e 

catolicismo. 

A respeito dos estudantes portadores de necessidades especiais, de acordo com 

a pedagoga, existem duas alunas surdas no terceiro ano do Ensino Médio, um cadeirante 

no segundo ano do Ensino Médio e um estudante portador da síndrome de Asperger do 

segundo ano do Ensino Médio. Existem dois professores intérpretes de libras, para 

atenderem as necessidades das duas alunas surdas. E o cadeirante tem um monitor e 
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uma professora de apoio que o acompanham, quanto aos professores das demais 

disciplinas, eles adaptam as provas para que ele possa realizá-las. O outro estudante com 

síndrome de Asperger, também possui ajuda de professor de apoio. 

O que se percebe na fala da professora de Artes, é a diversidade no sentido da 

identidade pessoal de cada jovem, principalmente ao que se refere ao relacionamento 

familiar, uma vez que há estudantes que vivem situações de violência física e moral por 

parte de familiares. 

De acordo com as entrevistas, a diversidade dos jovens está mais concentrada na 

diversidade de opção sexual, e diversidade de capacidades físicas no que tange aos 

portadores de necessidades especiais. 

Segundo a diretora do colégio, apenas 6º e 7º anos do ensino fundamental 

possuem a disciplina de Ensino Religioso. Havendo portanto um longo espaço de tempo 

até o último ano do Ensino médio, que é o foco dessa pesquisa. 

Indagando sobre o relacionamento entre professores e estudantes, e entre 

estudantes, considerando o fato de existir algum conflito envolvendo a religião dos 

estudantes ou de suas famílias, tanto a pedagoga quanto a diretora afirmaram que é 

pacífica, não tendo sido observadas, segundo elas, situações de preconceito ou 

discriminação por motivo algum. Porém, na seção referente aos questionários, há relatos 

de jovens que sofreram ou presenciaram situações de preconceito e discriminação 

religiosa.  

Em relação às atividades voltadas à discussão de temas relacionados à 

diversidade religiosa ou cultural no colégio. A pedagoga explicou que geralmente ocorrem 

eventos no 4º bimestre, com temas como “A Consciência Negra” em que todos os 

professores participam realizando alguma atividade com seus alunos. Mas como já dito 

anteriormente, apenas um evento não é suficiente para tratar de temas que fazem parte 

do cotidiano escolar. 

Em entrevista informal com a secretária do colégio, ela ressaltou algo que a 

diretora também mencionou. Que há uma preocupação especial do colégio em relação à 

diversidade, pelo fato de possuírem jovens com necessidades especiais. Inclusive a 

semana pedagógica, que ocorreu nesse ano letivo, teve como tema a diversidade. 

Porém, segundo a pedagoga, esses eventos ocorrem, e todos professores 

participam porque são conteúdos obrigatórios. Dessa forma, ela explicita que a maioria 

dos professores trabalha o tema "cultura" devido a cobrança para isso, mas não é algo 

comum na prática docente cotidiana deles. 
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Apesar de não haver muitos eventos sobre diversidade religiosa, existem eventos 

que expressam elementos religiosos. Como a diretora explicou, são realizados diversos 

eventos durante o ano letivo em que há a presença de líderes religiosos, geralmente 

cristãos, como palestras sobre valores, ministradas por pastores evangélicos ou diáconos 

católicos; a presença e fala do padre na aula inaugural a cada início de ano letivo; a 

participação de grupos de jovens católicos e evangélicos em eventos, realizando 

atividades como apresentações musicais. 

Em relação aos professores que trabalham a temática da diversidade religiosa em 

sala de aula, segundo a pedagoga, a única disciplina/ professora, que explora mais a 

temática da diversidade cultural é a de Artes. Já a diretora, explicou que o professor de 

Educação Física, o de Administração, a de Matemática e a de Inglês costumam falar e 

incluir determinadas ações em sala de aula. A professora de inglês, católica praticante, 

costuma fazer uma oração ao início da aula, pedindo para que um dos estudantes faça a 

oração. O professor de educação física, procura trazer valores religiosos no sentido de 

promover bons valores entre os jovens, valores os quais se sente a ausência no 

comportamento deles. Portanto, o que se parece existir por parte dos professores é a 

prática de suas respectivas religiões em sala de aula. 

Desta forma, foi entrevistada a professora da disciplina de Artes. Quando 

indagada sobre atividades voltadas à discussão de temas relacionados a diversidade na 

disciplina, ela explicou que possui uma relação bem próxima aos estudantes, 

acompanhando muitos deles fora do ambiente escolar, auxiliando com problemas 

familiares e sociais.  

Em suas aulas, ela procura resolver conflitos entre os jovens e seus colegas, e 

entre estudantes e professores. Ela trata de assuntos referentes ao bom convívio familiar, 

respeito a opção sexual do outro, liberdade de escolha, respeito a opinião do outro, 

preconceitos, cultura contemporânea, identidade dos jovens, cultura corporal, amizades, 

vícios, educação sexual, valorização das raízes culturais, modismos, visão de mundo dos 

estudantes. A professora se afirma católica praticante, e explica que em muitos casos ela 

procura passar valores cristãos como respeito, amor, boa convivência, etc, por meio da 

religião, citando passagens bíblicas ou dando explicações cristãs.  

Além de relacionar a diversidade em exposições e debates em sala de aula, ela 

relaciona ao conteúdo da disciplina por meio de atividades avaliativas. Por exemplo, foi 

realizada uma peça de teatro sobre a gravidez na adolescência na qual foram trabalhados 

temas como crença, valores, diversidade, uso de tecnologias (celular), que também 
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promoveu debates com os jovens sobre esses assuntos. E outra peça de teatro sobre 

agressão, devido a apresentação dessa peça, uma aluna se motivou a expor sua 

experiência como vítima de violência. 

A professora também costuma, como ela mesma diz, “incluir os excluídos”, nas 

principais atividades, motivando os jovens portadores de necessidade especiais, os 

indisciplinados e os que apresentam dificuldades de aprendizagem, a superarem suas 

limitações ao realizarem atividades como peças de teatro e apresentações de dança.  

Em relação às limitações para o colégio e para a disciplina de Artes, no sentido de 

trabalhar com a temática da diversidade, a professora explicou que o Governo não provê 

a capacitação necessária para isso na formação de docentes. No caso dela, ela realizou 

uma pós-graduação em Psicopedagogia Institucional, por isso possui maior habilidade 

nessa área. Outra limitação, são os materiais que não suprem todas as necessidades dos 

professores. Mas ela também acrescentou, há professores que não se esforçam em 

trabalhar temas integrados aos conteúdos, porque simplesmente não querem mudar sua 

didática. 

Para a pedagoga, os fatores que limitam os outros professores de trabalharem 

mais essa temática, de forma integrada em suas disciplinas, são a própria formação dos 

professores, que possuem uma certa resistência a trabalhar conteúdos além dos 

tradicionais ou obrigatórios. Além disso, a carga horária das disciplinas também influencia 

limitando os professores em relação ao tempo disponível para aplicação dos conteúdos. 

Acredita-se que o fato de muitos professores não abordarem certas temáticas 

como a da diversidade religiosa - que embora sejam importantes para a formação dos 

estudantes, em geral são excluídas com a alegação que não fazem parte do conteúdo 

disciplinar – esteja relacionado ao problema do que consideramos ou não como saber, 

uma vez que, o processo de seleção do que será ensinado parte dos segmentos da 

cultura reconhecidos socialmente como saber ou conhecimento. (LOPES,1999) Portanto 

é necessário que os professores repensem e abram o leque do que consideram 

conhecimento, a fim de promover o ensino de temáticas importantes para a formação 

social dos indivíduos. 

As atividades relatadas pela professora de Artes, demonstram um pouco do 

amplo espectro de possibilidades para se trabalhar com a temática da diversidade. Nota-

se que a professora não aborda de forma aleatória mas vinculada ao contexto de seus 

alunos de forma a procurar resolver problemas sociais enfrentados por eles, o que é muito 

positivo, e pode ser tomado como um exemplo de educação intercultural. 
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Porém é relevante enfatizar que essa tarefa é de todos os professores, como 

explica Silva (2013, p. 206) é tarefa urgente dos professores e educadores estudar os 

fenômenos religiosos em favor da Pedagogia, integrando-os aos novos programas 

escolares. 

É possível notar que algumas das informações do PPP e do Regimento Escolar 

parecem entrar em contraste com as falas das entrevistadas, uma vez que a inclusão da 

diversidade no contexto prático da instituição não é tão frequente e amplo como nos 

respectivos documentos, que abordam as diversas faces da diversidade. 

Embora a instituição tenha um trabalho especial com os portadores de 

deficiências físicas, as outras diversidades, como a religiosa, parecem não ter um espaço 

tão amplo de manifestação e discussão nesse ambiente escolar.  

A seguir se inicia a apresentação da interpretação dos dados obtidos a partir das 

respostas dos jovens ao questionário. 

 

3.4.2. Religiosidade e vida prática 

 

Quanto aos questionários, para uma melhor apresentação das respostas dos 

alunos cada jovem foi identificado com uma letra, assim é possível, se desejado, observar 

as respostas que o mesmo estudante deu a cada pergunta. 

Essa categoria inclui a interpretação das respostas dos jovens às duas primeiras 

perguntas do questionário, as quais investigavam a religião que cada um segue e seu 

relacionamento amistoso com pessoas de outras religiões. 

Para a primeira pergunta "Você pratica alguma religião ou crença?", apenas 

uma estudante informou não ter crença religiosa, o que aponta o fato de a maioria dos 

estudantes possuírem alguma crença religiosa. Entre os estudantes, sete se declararam 

evangélicos, (dos quais dois especificaram a denominação, Testemunhas de Jeová e 

Luterana), treze se declararam católicos, dois afirmaram apenas serem cristãos (sem 

especificar a denominação), um pratica o cristianismo e budismo e outro estudante não 

especificou a religião. Pode-se constatar que a maioria, vinte três, são cristãos, 

predominando os católicos. 

Para a segunda pergunta "Você tem algum amigo de religião diferente da 

sua?", apenas uma estudante informou não ter amigos de outra religião, uma vez que 

esta mesma informou não ter religião. Nesse sentido, treze jovens católicos, têm amigos 
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evangélicos, um católico tem amigo espírita, cinco evangélicos tem amigos católicos, dois 

evangélicos, têm amigos de outra denominação evangélica, dois evangélicos têm amigos 

espíritas, um cristão tem um amigo que segue a Umbanda, e o outro cristão possui vários 

amigos de outras religiões, o cristão budista tem amigo budista, a estudante que não 

especificou sua religião tem amigo evangélico. 

A maioria possui amigo(s) de religiões diferentes da sua, porém, no geral, são 

amigos que praticam segmentos religiosos de matriz cristã como evangélicos, católicos e 

espíritas. Apenas um segue a Umbanda e outro o Budismo. Fato que se explica pelas 

caraterísticas culturais do país, embora o Brasil seja portador de grande diversidade 

religiosa, estatisticamente predominam as religiões cristãs principalmente o catolicismo 

segundo Silva (2013). 

Portanto a maioria dos jovens do estudo se declarou praticante de alguma 

religião, assim como afirmaram ter amigos de outras religiões, o que é um ponto positivo, 

demonstrando respeito às outras religiões. 

 

3.4.3. Conhecimento prévio sobre religiões  

Essa categoria, interpreta as questões do questionário que demonstram o 

conhecimento que os jovens possuem sobre diversidade religiosa. Na terceira questão, 

solicitou-se aos estudantes: "Cite o nome das religiões que você já ouviu falar". O 

gráfico a seguir, que ilustra as religiões citadas, e quantas vezes cada uma foi citada. 

 

GRÁFICO 1 – RELIGIÕES QUE OS JOVENS CONHECEM 

   

Fonte: Toledo (2016) 
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Observou-se que os estudantes que citaram maior número de 9religiões, 

lembraram de sete diferentes religiões, sendo que dezesseis dos estudantes citaram entre 

uma e três religiões apenas, dando ênfase nas religiões de matriz cristã. O que demonstra 

pouco conhecimento ou o não reconhecimento de religiões não cristãs por parte de 

alguns dos jovens, pelo fato de existir uma grande diversidade de religiões no mundo as 

quais eles não citaram. 

A pergunta seguinte indagou: "O que é religião para você?". Como se refere a 

uma resposta pessoal, abaixo apresentam-se as respostas de cada um na íntegra. Sendo 

que, para proporcionar uma melhor interpretação das respostas, realizou-se 

agrupamentos de acordo com aspectos em comum, observados nas respostas dos 

jovens. 

Em algumas respostas, percebe-se que há uma compreensão de religião 

diretamente associada ao cristianismo: v- "Religião para mim é uma coisa no que 

devemos acreditar e ter fé, saber mais sobre Jesus e Deus o certo e o errado, precisamos 

ter fé para Deus perdoar os nossos pecados."; x- "É uma forma que cada pessoa tem 

para acreditar em Deus ou em Santos, Nossa Senhora, forma de se expressar com 

Deus.". 

As próximas três respostas, mostram uma ênfase na compreensão de religião que 

inclui apenas religiões monoteístas por tratar de um "Deus": d- "O lugar onde vamos para 

de alguma maneira adorarmos um Deus."; f- "Aprender sobre Deus."; g- "Religião é um 

ato de mostrar um amor por Deus." E outros dois responderam igualmente que religião é: 

a e n-"Acreditar em Deus". 

Outra resposta que apresenta uma visão monoteísta e cristã de religião é: w- 

"Para mim a religião não faz diferença porque Deus é um só e de todos." Note-se que 

esta resposta possui uma certa influência de um pensamento, vindo do "ecumenismo"- 

tema abordado anteriormente neste trabalho na seção referente a diversidade religiosa e 

direitos humanos – movimento que buscou e busca o entendimento entre as religiões de 

matriz cristã. 

No seguinte agrupamento, observa-se uma tendência a associar religião ao ato 

de crer/acreditar em algo: e- "É o que cada um acredita, ou seja, uma forma de crença."; j- 

"Algo em que a gente pode acreditar."; m- "Acreditar em algo, e ler seguir, etc"; c-"Algo 

muito importante, tentar achar razões da vida através da fé."; t- "É algo que tem princípios 

                                                             
9
 Por CCB, compreende-se que o jovem possivelmente quis se referir a Igreja Evangélica Congregação 

Cristã no Brasil. 
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e regras, que tenta livrar as pessoas para criar uma esperança ou um lema para a vida."; 

b- "Crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural do qual depende 

o destino do ser humano e o qual se deve respeitar." 

A ênfase evidenciada, nas afirmações anteriores, está na "Fé", a qual é um dos 

elementos principais que constituem os movimentos religiosos - como já explicado, na 

seção que trata sobre diversidade religiosa -. A fé é basicamente o ato de acreditar em 

algo que não se vê, no porvir, é alimentar uma esperança em promessas sobre o futuro. 

Outras afirmações apontam um entendimento de religião associado a "um 

caminho", o caminho certo ou um caminho para algo melhor: h- "É um caminho para a 

vida melhor."; k- "Religião para mim é um caminho de coisas boas, que  cada um escolhe 

seguir o qual quer seguir se for católica, evangélica, espírita."; i- "Normas para nos 

guiarem pelo caminho correto."; Observe que a última afirmação, além de citar a questão 

do caminho, associa religião a normas, outra caraterística bastante presente na maioria 

das religiões, é a presença explicita ou implícita de normas/regras a serem seguidas. 

O próximo grupo aponta uma visão mais abrangente acerca de religião - a qual se 

tem abordado frequentemente neste trabalho, e que motivou a escrita de algumas seções 

sobre cultura e diversidade cultural – pois as afirmações associam religião a cultura:  l- 

"Uma cultura."; s- "A religião significa para mim uma mistura de culturas diferentes que a 

gente encontra na nossa sociedade."; z-"Religião é como se fosse um modo de vida, você 

escolhe sua religião e a segue conforme ela é definida e também religião é um modo de 

vida porque várias pessoas agem diferente conforme a religião que segue."; o- "Uma base 

de conhecimento e valores que influenciam em nosso convívio em sociedade." 

Embora as duas últimas respostas não tratem explicitamente de cultura, entende-

se que "modo de vida" e "base de conhecimento e valores" estão associados a aspectos 

do que se entende por cultura. 

Por fim, ficaram três respostas que não se encontraram em comum às outras, 

mas que apresentam formas de pensar que evidenciam alguns temas comuns no meio 

acadêmico. Na afirmação: p- "Forma de unificar a massa através de palavras e crenças 

em comum." O estudante demonstra um entendimento voltado a questão de "cultura 

dominante", de "cultura de massas", em que a religião seria utilizada com fim de 

unificação. Quando se refere-se a unificação é possível pensar em várias formas como 

política, moral, etc. 

Outro jovem afirmou: q- "Minha religião para mim é nada, Religião é só uma 

"coisa" criada pelo homem que serve para pessoas se prevalecerem e gerar brigas, eu 
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sou evangélico e sonho em ser um preletor algum dia. Deus pra mim é tudo, a religião é 

nada." Esta afirmação, expressa a indignação do jovem estudante, em relação ao uso das 

crenças religiosas por pessoas mal-intencionadas, com o fim de cumprimento de 

interesses pessoais, e também pela intolerância religiosa que gera guerras e discórdia em 

nome de determinadas crenças.  

Por fim, escolheu-se uma resposta que talvez resuma ou explique a diversidade 

de entendimentos sobre religiões que foram apresentados pelos outros jovens. Em que o 

jovem respondeu: r- "Depende do ponto de vista, por que tem vários conceitos de religião, 

e cada um, um pouco ou totalmente diferente do outro. E por isso, que não sei ainda o 

que é ao certo a religião." Talvez este jovem que afirmou existirem diversos conceitos de 

religião, esteja mais próximo do entendimento da diversidade religiosa do que aqueles 

que possuem uma visão mais restrita sobre o tema. 

As respostas a esta pergunta demonstram que os jovens em estudo apresentam 

alguma noção do que é religião, porém alguns apresentam compreensões restritas sobre 

o assunto, o que é insatisfatório se pensar que estes estudantes estão concluindo o 

Ensino Médio, portanto já deveriam ter desenvolvido conhecimentos mais amplos sobre o 

assunto.  

Isso evidencia a responsabilidade da escola na promoção de tais conhecimentos. 

Uma vez que, segundo Rusen (2014), compreender é um pressuposto necessário do 

reconhecimento, portanto como afirma Forquin (1993) só se pode reconhecer e respeitar, 

o que se pode perceber como outra modalidade ou outra expressão do humano. Então é 

necessário construir e divulgar informações objetivas e críticas a fim de promover um 

conhecimento que leve à compreensão e respeito da diversidade (SILVA, 2014).  

Na sequência, a pergunta de número cinco indagou: "Algum de seus 

professores já falou sobre religiões?" Vinte e um dos jovens responderam sim e 

apenas dois responderam não. Em relação a disciplina na qual eles ouviram falar sobre 

religião, o gráfico abaixo, demonstra as disciplinas e o número de vezes que cada jovem 

citou cada disciplina. 
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GRÁFICO 2: DISCIPLINAS EM QUE OS JOVENS APRENDERAM SOBRE 

RELIGIÕES 

 

Fonte: Toledo (2016) 

Observou-se, que a disciplina de História aparece à frente do Ensino Religioso, 

que via de regra, deveria ser a disciplina em que todos afirmaram terem ouvido falar sobre 

diversidade religiosa. E que a disciplina de inglês que não prevê em seu conteúdo a 

abordagem sobre religiões, está em terceiro lugar. Subentende-se que no caso dessa 

disciplina provavelmente o professor(a) responsável por ela trabalhe com essa temática 

frequentemente com as duas turmas. 

Em seguida, pedia-se no questionário que os estudantes dessem exemplos do 

que aprenderam sobre religião na escola. Para interpretar as respostas dos estudantes, 

agrupou-se de acordo com a (s) disciplinas, nas quais cada um afirmou ter aprendido 

sobre religiões, assim é possível observar algumas tendências exploradas por cada uma 

das disciplinas no tratamento sobre as religiões. 

Abaixo estão as respostas daqueles que aprenderam sobre diversidade religiosa 

na disciplina de Ensino Religioso: b- "Aprendi que todas as formas e delimitações de 

nossa convivência são definidas por nossa convivência com Deus."; h- "Aprendi oração e 

um pouco de cada coisa."; k- "Aprende sobre um pouco de cada uma."; g- "Não lembro". 

Percebe-se que a primeira e a segunda resposta demonstram um ensino voltado 

ao cristianismo, por tratar de Deus e de oração. Oração é uma prática religiosa, e sabe-se 

que o objetivo do Ensino religioso, não é ensinar a praticar uma religião, mas sim ensinar 

sobre as religiões. De acordo com o Regimento Escolar ao Ensino Religioso são vedadas 

quaisquer formas de proselitismo (PARANÁ, 2008). 
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Quanto a segunda e terceira respostas, afirmaram que aprenderam um pouco de 

cada coisa ou de cada uma, subentende-se que eles quiseram dizer que aprenderam um 

pouco sobre cada religião. 

Dois estudantes afirmaram que aprenderam em Ensino Religioso e História: m- 

"De onde surgiram as religiões, como modificaram-se até os dias de hoje."; n- "Aprendi 

que devemos amar Deus independente da religião." Observa-se que na primeira 

afirmação, são enfatizados os aspectos históricos relacionados as religiões, como o 

surgimento de cada uma e as mudanças sofridas por cada crença no decorrer da história. 

Considera-se que estes são aspectos relevantes para a compreensão e reconhecimento 

da diversidade religiosa. Na segunda resposta, há a presença de um discurso de respeito 

às religiões, ao mesmo tempo que há uma ideia de religião associada apenas ao 

monoteísmo, o que de certa forma exclui as crenças politeístas. 

O jovem que citou as disciplinas de Inglês, Ensino Religioso e História escreveu 

que aprendeu: t- "Quantos praticantes, onde surgiu e quem a criou." Esta resposta 

também aponta os aspectos históricos ligados as religiões, incluindo o número de 

praticantes no mundo, esta é uma informação bastante relevante a ser passada ao se 

ensinar sobre diversidade religiosa, pois muitas vezes o desprezo religioso se dá em 

relação a religiões minoritárias no nível local, as quais, porém em outras partes do globo 

podem possuir grande número de adeptos, e exercerem grande influência cultural e 

inclusive política. 

Três estudantes explicaram que aprenderam em História: x-"Que cada uma tem 

seu jeito de adorar a Deus, também tem seus limites suas proibições ou regras, e que 

cada religião deve respeitar o outro."; r-"Aprendi em História que a Igreja Católica se 

prevalecia no passado, e que quem fosse contra era morto, ou torturado e depois morto."; 

q- "Nada, nunca dei bola, professores se aproveitam da autoridade de professor para 

defender suas religiões." 

A primeira resposta também demonstra uma restrição ao monoteísmo, porém 

revela o reconhecimento de que há uma diversidade de expressões religiosas, as quais 

possuem suas normas e regras, e enfatiza a questão do respeito religioso que deve haver 

na sociedade. Na segunda resposta, o estudante demonstra o que aprendeu sobre a forte 

influência da Igreja Católica na Idade Média, época em que o Clero possuía grande poder 

cultural, social e político a ponto de realizar execuções públicas daqueles que fossem 

considerados "inimigos da Igreja" por defenderem ideias controversas as aspirações do 

Clero. A última resposta demonstra a forte indignação do estudante, quando diz que os 
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professores utilizam sua autoridade para defender suas próprias crenças. Nesse sentido, 

é relevante dizer que a sala de aula, é um local para que o professor promova o 

conhecimento, falar sobre os aspectos de uma religião é apresentar novos conhecimentos 

para os estudantes, mas impor, ou reivindicar que sua religião é a única correta, são 

atitudes de intolerância e desrespeito para com os próprios estudantes. 

O estudante que citou as disciplinas de Inglês e História, respondeu que: z-"Na 

escola muito pouco, pois é difícil achar na escola pessoas que falem muito em religião, 

algumas coisas eu aprendi, mas nunca sobre a minha religião." Percebe-se que o jovem 

aponta o fato de ter aprendido sobre outras religiões, e que nunca falaram sobre a religião 

dele, o qual é evangélico. 

Nesse sentido, os professores e demais profissionais da escola, poderiam realizar 

um trabalho, para apresentar a diversidade que há na escola. Falar em sala de aula, por 

exemplo, sobre as religiões que os estudantes da instituição praticam, a fim de 

proporcionar aos colegas o conhecimento das religiões uns dos outros. O que seria um 

útil instrumento para a promoção do reconhecimento e respeito da diversidade, partindo 

do próprio ambiente escolar. 

A estudante que citou a disciplina de Inglês, informou: v- "Aprendi que cada 

pessoa tem a sua religião e não podemos criticar nenhuma, devemos respeitar a religião 

de todo mundo, seja qual for, Deus na verdade é só um." Essa resposta, aponta o 

entendimento por parte dela acerca da importância do respeito a opção religiosa de cada 

um. E ao fim ela apresenta também, aquela visão muito associada ao ecumenismo de 

que "Deus é um só". 

Um jovem que citou da matéria de Biologia, aprendeu sobre: i- "Origem da vida." 

A resposta demonstra que ao apresentar o conteúdo sobre origem da vida, ou criação do 

universo, se tenha falado sobre as teorias existentes como o "evolucionismo" e o 

"criacionismo" que são descritas por diversas religiões, de formas diferentes.   

O estudante que citou Filosofia escreveu: s- "Eu aprendi um pouco mais sobre 

outras religiões, os seus hábitos, também as suas crenças que são diferentes algumas." 

Nesta resposta é possível compreender que o estudante explica que aprendeu sobre a 

diversidade de religiões existentes, o que também é um ponto positivo. 

Os jovens que citaram a disciplina de Sociologia, explicaram que aprenderam: i- 

"Sobre as diversas culturas e crenças"; j- "Que apesar da sua religião ser diferente das 

outras você tem que respeitar as outras." As duas respostas demonstram o conhecimento 
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de que há diversas religiões e culturas, e na segunda, é enfatizada a questão do respeito 

à opção religiosa dos outros. 

E os estudantes que não lembravam da disciplina em que ouviram falar sobre 

religiões, afirmaram que aprenderam: d- "Crenças, a diferença entre elas."; O que 

também aponta o aprendizado sobre a diversidade de religiões, e o- "A diferença entre 

elas, símbolos, crenças, livros sagrados, etc...".  percebe-se que são citados alguns 

elementos que constituem as religiões, "símbolos, crenças, livros sagrados", os quais não 

existem em todas as religiões, mas estão presentes em muitas delas, possuindo uma 

importância muito grande para seus adeptos. 

Observa-se que apenas duas respostas abordaram a questão do respeito às 

religiões, esse fato pode ser um sinal de que a importância do respeito às religiões é um 

assunto que precisa ser abordado com mais frequência na instituição referida. Também 

se percebe que alguns dos jovens apresentaram certa dificuldade em elaborar uma 

resposta à questão, o que pode ser um indicador da falta de conhecimento ou de reflexão 

sobre o tema. 

 

3.4.4. Situações de preconceito religioso vivenciadas pelos jovens 

 

Na pergunta de número sete indagou-se: “Você já presenciou alguma situação 

de preconceito devido a religião de alguém?” Para a qual treze jovens responderam 

sim e dez responderam não. Isso é uma informação preocupante, pois mais da metade 

deles já presenciou ou sofreu situações de preconceito religioso no meio jovem e no 

ambiente escolar. 

Dois estudantes não quiseram descrever a situação, apenas um assinalou que 

presenciou uma situação em que um colega foi vítima de preconceito por parte de um 

amigo. E o outro, especificou que viu um vizinho discriminando o outro por motivos 

religiosos.    

Quanto aos outros jovens, a descrição das situações segue abaixo:  

Uma jovem explica que seu namorado foi vítima de preconceito por parte de 

desconhecidos, em que: d- ”Ficaram julgando e falando que ele fazia o mal, macumba.” 

Outra jovem explica que presenciou a discussão de dois colegas na qual 

observou: k- “Um criticando a religião do outro.” 
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Outro jovem também relatou que: o- “Um colega discutiu sobre a crenças da 

religião de outro.” 

Em outro relato, o jovem conta que presenciou uma situação entre colegas seus, 

que evidenciou: p- “O clássico achismo do catolicismo sobre as demais religiões.” 

Um dos jovens descreveu uma situação de preconceito pela qual ele passou, em 

que duas estagiárias da escola questionaram sua religião, ofendendo - o: q– “Duas moças 

elas vieram com a teoria que Deus não existe, uma delas veio falar comigo falando que 

eu estava sendo tolo, a mostrei tópicos na história e a Bíblia porque sou cristão.” 

Essa situação demonstra a total falta de preparo, ética e profissionalismo dessas 

estagiárias, que provavelmente estavam em formação para se tornar docentes. É 

lamentável que situações de desrespeito e menosprezo como essa, partam daqueles 

profissionais (os professores) que deveriam justamente promover o contrário, a educação 

a ética, o respeito. Conforme o art. 33, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, “é obrigatório respeitar a liberdade religiosa do aluno; é proibido tentar 

convencê-lo para esta ou aquela religião” (BRASIL, 2004, p. 26). 

Em outro caso, afirma que: r- “Muitas vezes vi um colega sendo zombado por ir 

em igreja evangélica. E esse era o fato pelo qual ele era zombado”. Neste caso a situação 

ocorreu entre colegas e não foi uma vez, mas “muitas vezes”, o que aumenta a gravidade 

desta situação. Indaga-se: será que nenhum professor viu que isso estava acontecendo? 

Situações de preconceito e discriminação podem afetar psicologicamente e abalar a 

autoestima da pessoa, em especial de adolescentes e jovens que estão em fase de 

formação, tanto física quanto no sentido de autoafirmação como sujeito, segundo Abramo 

(1997) nessa fase há a busca pela aceitação social e quando isso não ocorre ou se dá o 

oposto, como já dito, há danos para a autoestima e saúde psicológica do indivíduo. 

Portanto, considera-se dever dos professores, contribuírem com este processo de 

inclusão/aceitação social de seus jovens alunos, buscando protegê-los de situações como 

essa, ao menos as que ocorrem em sala de aula. Para Candau (2008), o educador tem 

papel de mediador, na construção de relações interculturais positivas. Promovendo 

reconhecimento entre os diferentes, o colocar-se no ponto de vista, no lugar sociocultural 

do outro, descentrar visões e estilos de afrontar as situações como os melhores, os 

verdadeiros, os autênticos, os únicos válidos.  

Em outro relato, o estudante conta que um professor e um colega falaram mal de 

sua religião: t - “Quando eu era criança me perguntaram, porque eu não comemorava 

feriados, após eu explicar falavam que a minha religião era chata.” Novamente percebe-



 
 

109 

 

se o despreparo e falta de ética por parte do professor que ao contrário de discriminar e 

questionar a religião do estudante, deveria promover o entendimento e respeito em sala 

de aula. Embora o Regimento Escolar, anteriormente analisado, enfatize que é dever do 

professor assegurar que não ocorra tratamento discriminatório em decorrência de 

diferenças de credo (PARANÁ, 2008). 

Uma das estudantes, explicou uma situação entre dois amigos, em que um era: 

“v- Da 10Igreja Ucraniana, do tipo que reza na linguagem que é usada, mas foi quase uma 

brincadeira mas não podemos brincar com a religião de ninguém”. É interessante, que a 

estudante afirma que não se pode brincar com a religião de ninguém. Nesse sentido, 

entende-se que embora haja liberdade de expressão, o ato de evitar brincadeiras sobre 

religiões é mais prudente do que o oposto. 

No ano de 112015, difundiu-se na mídia, notícias sobre a situação em que um 

jornal sofreu novamente um atentado, devido a charges ofensivas a determinada religião 

que este havia publicado. Tudo poderia ter sido evitado, com o uso do bom senso, de 

ambas as partes, mas nenhuma o teve, e tudo começou apenas com uma brincadeira. 

Outro estudante explica um caso de preconceito devido aos costumes de uma 

religião: x- “Um amigo ele era evangélico e o outro católico e a saudação dos evangélicos 

são com beijo no rosto tanto os homens, e ele sofria preconceito por isso.” Como já 

explicado, as religiões trazem consigo costumes e normas acerca do comportamento dos 

indivíduos, e cada um tem o direito de manifestar esses costumes em sociedade. Zombar 

de alguém por isso, é infligir o direito que o outro possui de livre manifestação religiosa e 

cultural. 

Um dos jovens explicou que presenciou: z- “Uma discussão sobre qual religião 

seria correta, mas um colega ficou calado enquanto o outro falava.” Como já dito 

anteriormente não há “religião correta”, nem cultura ideal (SILVA, 2013). Estas são ideias 

ultrapassadas, provenientes justamente daquela noção de civilizados e não civilizados, 

que entendia que apenas uma cultura era a correta, ideal e desenvolvida. A escola é um 

                                                             
10

 Igreja Ucraniana refere-se as igrejas católicas de rito ucraniano bizantino, bastante presentes nessa 
região do Estado do Paraná, devido a colonização por parte de diversas etnias europeias entre elas a de 
ucranianos. Para saber mais sobre a cultura ucraniana, consultar Toledo (2014), trabalho em que abordo o 
patrimônio étnico ucraniano de Prudentópolis-PR. 
11

 Ver uma das descrições do caso em: G1.GLOBO (2015) sobre o ataque em sede do jornal Charlie Hebdo 
em Paris deixa mortos.  
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ambiente que deve exatamente difundir o oposto a essa ideia, deve promover a reflexão, 

o conhecimento, o respeito a diversidade. 

No último relato, a estudante informou sobre a não aceitação da religião que uma 

colega segue por parte dos outros colegas: w - “Muitos não aceitam a religião que a 

pessoa segue então ela sofre muito preconceito”. 

Estas respostas demonstram que, embora haja algum conhecimento sobre 

diversidade religiosa e respeito ao próximo, na prática do meio escolar e entre os jovens, 

situações de preconceito e humilhação têm acontecido, em detrimento daqueles que 

simplesmente estão tentando exercer seu direito à liberdade de escolha e manifestação 

religiosa. 

 

3.4.5. Importância da religiosidade para os jovens 

 

A última categoria interpretativa abrange duas questões das quais as respostas 

dos jovens revelam a importância que a religiosidade e o conhecimento sobre religiões 

têm para eles. 

A sexta pergunta do questionário indagava: "Para você, aprender sobre 

religiões é importante para os jovens nos dias de hoje?". Três jovens responderam 

não e 21 sim. Ao justificarem suas respostas eles escreveram: b- "Sim, pois melhoramos 

e sabemos mais sobre cada passagem da vida de Cristo até nos dias de hoje."; n- "Para 

acreditarem mais que Deus existe."; d- "Para mostrar que há um Deus maior e superior a 

todos, que ele de alguma maneira nos ajuda." Pode-se observar que as respostas 

utilizam-se de justificativas de cunho cristão. Essas respostas demonstram a 

compreensão de que eles consideram importante aprender sobre religiões mais no 

sentido de praticar a sua própria religião “cristã” do que no de aprender sobre a 

diversidade religiosa efetivamente. 

Outras três afirmações, com semelhança na linha de pensamento dessas 

anteriores, enfatizam a importância de o jovem seguir pelo "caminho certo": g- "Pois nas 

religiões ensinam qual é o bom caminho para você seguir e não ir para caminhos maus."; 

k- "Claro, para que os jovens sigam os caminhos certos e não entrem para o mundo do 

crime, drogas".; w- "Eles vão aprender o caminho que eles tão estando nos caminhos de 

Deus."; r- "Porque muitos jovens de hoje em dia estão se desviando de seu caminho, em 



 
 

111 

 

vez de estar na igreja escutado, lendo a palavra de Deus, estão nas ruas usando droga, 

roubando ou praticando outro tipo de coisas." 

Estas afirmações demonstram uma inclinação para a observância de que a 

importância da religião está nas normas de conduta e na moral pregada, o bom caminho 

geralmente refere-se ao conjunto de atitudes que expressam uma boa conduta de acordo 

com a moral. Tais afirmações, também apresentam uma influência cristã muito grande, na 

forma de pensar dos estudantes e a compreensão de que a prática religiosa pode afastar 

os jovens da marginalidade, criminalidade e vícios. 

Seguem mais afirmações, nessa linha de pensamento, que demonstram a ideia 

dos estudantes de que é importante aos jovens praticar uma religião: j- “Porque os jovens 

de hoje só pensam em coisas diabólicas ex: balada, cortar o punho.”; l- “Sim, porque os 

jovens precisam de Fé.”; r- “Alguns podem dizer que não mas algumas religiões podem 

ajudar você a ter mais discernimento das coisas.”; t- “Porque estamos num mundo 

desonesto e que está sendo levado a ruína. As pessoas não veem esperança no governo 

ou na comunidade, por isso muitas pessoas seguem simplesmente vivas até se 

perguntarem 'porque eu continuo viva?'“; z- “Sim, porque todos temos que aprender sobre 

religiões porque algum dia o jovem deve tomar a decisão de que religião seguir, achar 

uma religião que para eles seja a certa.” 

Um jovem respondeu: c- “Sim, a vida não é só ficar de brincadeira.”; e outros dois 

afirmaram: f e h - “Porque é muito importante nos dias de hoje.” 

Outras afirmações mostraram a compreensão de que é importante aprender 

sobre as religiões, com o fim de promover o respeito a diversidade religiosa: e - “Saber 

respeitar a religião uns dos outros.”; o - “É importante para que saibam aceitar as 

diferenças.”; x - “Que cada um saiba um pouco sobre outras religiões seus costumes e 

que não pode haver preconceito.” q - “Sim, mas de uma maneira clara, de todas as 

religiões, eu sou evangélico e não foi pastores que me disseram, a Bíblia diz que nós 

temos o livre arbítrio para escolhermos o melhor para nós pois a Bíblia também diz que 

nem uma mãe pode interferir na decisão do filho.” s -”Para que os jovens comecem a 

interagir cada vez mais com os outros  conheçam outras religiões.” 

Os discursos desses jovens apresentam aspectos importantes, na questão da 

promoção de um relacionamento pacífico com a diversidade, como o respeito, o 

conhecimento sobre as religiões, não ter preconceito, procurar aprender sobre todas as 

religiões, respeitar as escolhas de cada indivíduo quanto a religião. 
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Quanto às justificativas dos jovens que responderam não à pergunta, estes 

afirmaram: i- “Pois religião é algo pessoal.” Nessa afirmação, talvez o estudante quis dizer 

que não quer aprender outras religiões que não a sua. E outra estudante explicou: a- 

”Porque algumas famílias não tem religião.” 

Porém há uma diferença, aprender sobre uma religião não significa praticar uma 

religião. Abre-se um parêntesis, para dizer que a compreensão sobre a diversidade - não 

apenas a religiosa, mas a cultural, a física, a de aprendizado, a social, de origem, etc – é 

necessária a todos. Destarte, se ainda hoje existe preconceito com o diverso, é porque 

aqueles que se julgam não possuir essa diversidade, simplesmente não se importam em 

compreender, reconhecer, acolher e conviver com o diverso, o que gera problemas 

sociais. Além disso, o fato de se não buscar conhecimento sobre o desconhecido, é o que 

acaba gerando ainda mais preconceitos, ideias preconcebidas e geralmente negativas 

sobre o outro. 

Na resposta a seguir o jovem diz: p - “O fato de aprender religião em si é uma 

coisa boa, mas o fato de apenas os ensinamentos do cristianismo serem empregados é 

uma barreira a ser rompida.” Aqui, o jovem denuncia a questão de que, muitas vezes, a 

escola não ensina sobre uma religião, mas ensina a praticar uma religião.  

Essa resposta talvez relacione-se as informações das respostas à terceira 

pergunta, pois o raso conhecimento dos jovens, evidenciado nas respostas à pergunta de 

número três, demonstrou que eles tendem a conhecer mais a diversidade dentro do 

cristianismo, como as diferentes vertentes cristãs, igrejas e denominações de matriz cristã 

do que outras religiões não cristãs e politeístas.  

Na última pergunta do questionário “Qual é a importância da religião na sua 

vida?” grande parte das respostas explica a importância da religião associada a Deus e a 

Cristo, uma vez que, como explicitado na primeira pergunta do questionário, a maioria dos 

jovens que responderam ao questionário é cristã.  

Eles afirmam: b - “Na minha vida tem a importância do que eu preciso busco a 

Deus, e com o tempo vejo que fui atendida. Um ato de fidelidade e confiança de que tudo 

que acontecer basta acreditar.”; g - “É importante para se aprender a dar amor ao 

próximo, como Deus fez para nos salvar. É também para fazer orações pedindo algo que 

queira, etc.”; k - “Para que cada dia aprendamos mais sobre a vida de Deus e as coisas 

boas que ele fez e sigamos seu exemplo.”; m - “Eu creio em Deus e acho que devo 

agradecê-lo todos os dias pelas coisas boas e ruins. É acreditar em milagres e é claro 

respeitar outras religiões.”; n - “É importante para sempre estar mais perto de Deus, com 
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orações, é bom para a convivência, ou seja, a fé independente de qual religião seja.” q - 

“A única importância é que eles me ajudaram a me encontrar com Deus e me ensinar as 

verdades da Bíblia que diz: venha como estás, não mude antes de vir, não precisa mudar, 

seja quem você é.”   

v - “É importante que sabemos como é importante ter fé e acreditar em Deus e 

Jesus porque sem eles não somos nada.”; x - “Para poder seguir e adorar mais a Deus 

saber o que é e o que não é pecado e não fazer nada de errado contra a religião.”; z - “É 

muito importante, pois eu escolhi ela para eu seguir, e meu foco é Deus, a religião que eu 

sigo serve só para eu me aproximar cada vez mais de Deus”; w -”Sem Deus em nossas 

vidas não somos nada sem ele não seríamos o que somos hoje.”. 

Percebe-se que cada jovem dá importância a aspectos diferentes de sua crença, 

mesmo sendo uma crença em comum, isso evidencia a diversidade individual de 

manifestações, que também existe no interior das religiões. 

Outro aspecto, que foi citado pelos jovens, foi o relativo a fé: d - “Importa para me 

dar coragem para sempre seguir em frente, recomeçar. Que tudo dará certo.” e - “Ter 

religião, acreditar, é saber sobre os mistérios, ter fé.”; f - “Fé.”; j - “A fé é acreditar, 

sonhar.”; i- “Na minha Fé, vontade...” t - “Me dá esperança de que esse mundo um dia vai 

acabar e será substituído por um mundo justo e com paz. E que nós nascemos, 

crescemos, procriamos e morreremos. Me dá esperança de algo melhor.” Estas respostas 

apontam a importância dada para a esperança, ou seja, por algo melhor, pois as religiões 

estimulam e possibilitam ao ser humano a fé. 

Outros três jovens, apontam a importância da religião para auxiliar no bom 

relacionamento familiar e social: a - “Relação das pessoas e família.”; h - “Para que as 

pessoas possam viver em paz e em harmonia e a seguir aquilo que acredita.”; o - [...] a 

religião auxilia no convívio em sociedade e os valores que ela agrega faz meu conceito de 

bem e mal se amplificarem." 

Uma estudante respondeu que a religião possui caráter transformador no sentido 

positivo: c - “Para mim é importante acreditar em alguma coisa, acredito que isso muda a 

pessoa, a religião transforma.” Outro jovem escreveu que a religião: i - “Faz eu me sentir 

bem e viver melhor.” Entende-se que ele explicita a contribuição da religião no sentido de 

aumentar a autoestima pessoal. 

Um dos jovens, ao contrário dos outros, afirmou que a religião não lhe é 

importante, mas fica evidente que ele possui uma crença e fé cristã quando diz: r - “A 

religião nenhuma, pois não sou religioso, sou apenas um cristão que não vai em nenhuma 
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igreja e que não pratica atos religiosos.” Observa-se que essa resposta reflete a 

diversidade na prática religiosa, uma vez que, cada indivíduo manifesta em graus 

diferentes a religiosidade e a espiritualidade. Uns procuram mais a espiritualidade do que 

a religiosidade outros procuram a espiritualidade por meio da religiosidade. 

Em contraste, outro jovem informou: s - “Religião para mim é tudo, pois nós 

precisamos delas no nosso dia a dia, todas as horas quase do dia.” Isso demonstra outro 

caráter das religiões, pois a religiosidade não é manifesta apenas nos templos ou locais 

específicos, mas na vida cotidiana do adepto. 

As respostas dadas a estas duas perguntas apontam para o fato de que a maioria 

dos jovens do estudo atribui grande importância a religiosidade, principalmente a cristã, 

por serem de maioria cristã. Portanto se a religiosidade é importante para os estudantes, 

é ainda mais imprescindível que a escola não ignore esse fato e faça sua parte abordando 

o tema de forma sábia a fim de promover o respeito mútuo e a liberdade de expressão 

entre os estudantes.  

A última resposta que aqui será exposta, não respondeu a pergunta propriamente 

dita sobre importância da religião, nem se relaciona a categoria aqui interpretada, mas 

enfatiza a importância de uma prática escolar realmente inclusiva frente a diversidade. 

Em cada uma das turmas em que foi aplicado o questionário, havia uma 

estudante com deficiência auditiva, portanto duas jovens surdas responderam ao 

questionário. Mas uma delas apenas respondeu as duas primeiras questões e na última 

questão escreveu a seguinte resposta: u - “Pessoas tem preconceito desprezar muitos 

surdas.” 

A frase aponta alguns aspectos já abordados nesse trabalho, como o problema do 

preconceito com o diverso, ou seja, o não reconhecimento do 'outro' como ser humano 

autêntico, mas como inferior e anormal, o que gera atitudes negativas, como o desprezo, 

citado por ela. 

Para constar, ao escrever estas palavras a jovem não se conteve e chorou, e eu 

não poderia deixar de relatar isso aqui. Esse é o pedido de ajuda de alguém que por ser 

minoria, fica no esquecimento da maioria, sofre pela falta de consideração daqueles que 

veem o diferente como algo que “não é problema seu”. Essa jovem possui um intérprete 

que a acompanha na escola, mas será que isso basta para que ela se sinta incluída? 

Para quem será que ela deixou esse recado? Acredito que para toda a sociedade.  

Os mesmos autores afirmam que “O assunto adquire maior densidade à medida 

que a ideia de inclusão pode implicar a exclusão de pessoas diferentes […]” 
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(ASPILICUETA; CRUZ, 2015, p. 56). O que ocorre quando a pretexto de promoção da 

inclusão, acaba-se por confirmar atitudes pedagógicas excludentes ou dissimuladoras de 

uma realidade exclusiva.  

Lembra-se que a concepção de educação inclusiva constante no PPP da 

instituição, apresentada no início dessa seção, enfatiza que essa educação deve levar 

“[...] o sujeito e suas singularidades ao crescimento, à satisfação pessoal e à inserção 

social". Portanto é necessário mais atenção por parte de todos, e mais sensibilidade, o 

verdadeiro “amor ao próximo”, princípio cristão muito válido nessa situação para que haja 

“progresso” e “desenvolvimento” de que tanto se fala. 

Este trabalho, trata especificamente da diversidade religiosa, mas como já dito em 

seu decorrer, a diversidade no geral merece respeito e precisa ser promovida, conhecida. 

É necessário reconhecer que todos somos diversos, talvez onde você está, no 

seu país, comunidade, você seja igual aos outros, mas em algum lugar do mundo você 

será o diferente, o estranho, a minoria. Isso é o que devemos entender, todos somos 

portadores de diversidade, a questão é que alguns estão mais confortáveis por estarem 

junto a pessoas semelhantes, mas os que se encontram em minoria sentem muito o 

impacto da diferença, e é preciso amenizar as fronteiras os abismos entre os diferentes. 

Não é algo impossível ou tão difícil como a maioria faz parecer, basta sair de sua “zona 

de conforto”, abandonar seus preconceitos, se aproximar do diverso, aprender sobre ele e 

com ele, reconhecê-lo como humano e digno de respeito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho contribuiu muito, expandindo o meu conhecimento em 

relação ao assunto, o que serviu como motivação para continuar pesquisando sobre o 

tema, e mais que isso, defendendo o direito à liberdade religiosa e o direito a diversidade 

que todos possuímos. 

Por meio dos conceitos de cultura, diversidade, cultura jovem e cultura escolar, foi 

possível compreender tais temáticas contribuindo assim na interpretação do objeto de 

estudo. Uma vez que pode-se aprender sobre a relação entre religião e cultura. Assim 

como, o fato que a diversidade é um aspecto humano comum e não apenas de minorias. 

Que não há uma cultura juvenil, mas várias culturas jovens, e que os jovens precisam 

estímulos e espaço para que tenham voz e direito a expressão. E que existe cultura 

escolar, a qual apesar de suas características, é variável, justamente devido as culturas 

que circundam e que transitam em cada instituição escolar, e essa cultura escolar possui 

grande poder de influência na vida dos jovens e da sociedade. 

A seção sobre diversidade religiosa na atualidade e conflitos relacionados, 

possibilitou conhecer conceitos básicos de religião, conhecer as religiões através da 

história e situações que caracterizam o cenário da diversidade religiosa na atualidade e os 

conflitos relacionados. Foi possível aprender o quanto é grande o número de religiões 

existentes no planeta das quais muitas nem são conhecidas mundialmente. Assim como, 

a diversidade religiosa não está apenas no número de diferentes religiões, mas dentro de 

cada religião ou segmento religioso.  

Foram levantadas certas tendências religiosas atuais, e sobre a vasta quantidade 

de conflitos religiosos que tem ocorrido. Algo marcante desta etapa do trabalho, foi 

constatar que o Brasil é um país que tem vivido muitos conflitos devido à diversidade 

religiosa de minorias. Porém, os mesmos são pouco noticiados ou divulgados, e nem 

discutidos no ambiente escolar embora muitas vezes ocorram dentro das escolas.  

A pesquisa na legislação brasileira sobre respeito a diversidade religiosa e sobre 

diversidade religiosa como direito humano, contribuiu para o estudo no sentido de provar 

que o preconceito e a discriminação por motivos religiosos é crime. Tais atitudes devem 

ser vistas - principalmente no ambiente escolar onde se ocorre parte da formação para a 

cidadania – como crimes, como afrontas a lei. 

Acerca da seção que tratava de pesquisar sobre diversidade religiosa no contexto 

escolar. Foi possível compreender o que diversos autores postulam a respeito da 
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importância do papel da escola em especial do docente, em falar sobre diversidade, 

ensinando o respeito mútuo e o reconhecimento do diverso, como humano. 

Portanto, por meio da aplicação dos questionários aos estudantes, foi possível 

saber sobre a compreensão desses jovens acerca do que é diversidade religiosa, o que 

eles aprenderam sobre o assunto, a importância que estes dão a religiosidade, assim 

como, obter informações sobre situações de preconceito e discriminação que já 

vivenciaram. 

Quanto ao primeiro objetivo referente a pesquisar a diversidade religiosa no 

contexto da instituição de ensino, se observou que embora a religiosidade seja algo 

presente no cotidiano da instituição, com a presença e participação esporádica de 

religiosos em eventos, manifestações de fé de alguns professores, e símbolos religiosos 

no ambiente físico, é possível observar que não são frequentes ações planejadas 

voltadas a promoção do conhecimento e respeito à diversidade religiosa. 

O segundo objetivo relativo a investigar a religiosidade na vida prática dos 

estudantes revelou que a maioria dos jovens que participaram da pesquisa praticam 

alguma religião, e possuem amigos de outra religião. Os jovens demonstraram uma noção 

restrita da diversidade religiosa pois citaram poucas religiões, em geral as de cunho 

cristão. Os mesmos possuem certa compreensão sobre o que é religião, porém suas 

explicações parecem, em geral, basear-se na religião que praticam. 

Sobre o objetivo que visava analisar o conhecimento prévio dos jovens sobre 

religiões, os estudantes apontaram disciplinas nas quais aprenderam sobre diversidade 

religiosa, e explicaram um pouco do que aprenderam, assuntos relevantes como a história 

de determinadas religiões, e suas singularidades. Porém, um deles demonstrou sua 

indignação quanto ao proselitismo de professores, e outro demonstrou sua decepção ao 

observar que os professores nunca falaram da religião dele.  

Quanto ao objetivo relativo a investigar situações de preconceito religioso, 

vivenciadas pelos jovens, muitos dos jovens já presenciaram ou foram vítimas de 

preconceito ou discriminação por motivos religiosos. Inclusive por parte de colegas e 

professores. O que evidencia a necessidade de uma mudança, no sentido de preocupar-

se em promover o reconhecimento e o respeito aos direitos do outro, entre todos os 

atores do ambiente escolar, estudantes, professores, funcionários.  

Os casos de preconceito e discriminação explícitos ou velados, que ocorrem nas 

escolas, são reflexo de uma sociedade que também procede de tal forma, velando os 
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conflitos, escondendo os fatos de que as minorias são vítimas. É o que as informações 

apresentadas na seção que trata da diversidade religiosa na atualidade explicitam.  

Os resultados do último objetivo: averiguar a importância da religiosidade para os 

jovens revelaram que a maioria dos jovens do estudo consideram importante aprender 

sobre religiões no sentido de praticar alguma religião e crer em Deus, mas apenas cinco 

enfatizaram a importância de aprender no sentido de respeitar a diversidade religiosa. Ao 

final do questionário, a maioria dos estudantes enfatizou que a religião é muito importante 

para eles. O que demonstra, que ao contrário do que muitos pensam, os jovens ainda são 

religiosos. Talvez apresentem formas diferentes de manifestar sua religiosidade, o que é 

facilmente compreensível quando se entende que a cultura jovem é mutável através das 

gerações.  

Portanto o presente trabalho objetivou estudar as percepções de jovens 

estudantes de Ensino Médio, sobre diversidade religiosa. Os resultados enfatizam a 

importância de se tratar sobre o tema diversidade religiosa no ambiente escolar. 

Acredita-se que o fato de a prática cristã estar evidente no ambiente do colégio, 

por si só não é um ponto negativo. Porém, há a necessidade de promover o 

conhecimento das outras religiões e culturas existentes, inclusive as dos próprios 

estudantes, como já sugerido, com o fim de promover o respeito entre os estudantes ao 

conhecerem melhor a religião um do outro. Como já dito, para que seja promovido o 

respeito à diversidade, é necessário antes estimular o conhecimento da diversidade pois é 

a falta de conhecimento que alimenta os preconceitos. 

Na área da educação, a relação entre teoria e prática é algo muito relevante, pois 

a teoria tem apresentado ótimos subsídios para a prática educativa, mas, a prática é o 

que muitas vezes têm deixado a desejar. As explicações são muitas: a falta de recursos, a 

formação acadêmica para a docência é insuficiente, a carga horária é muito restrita, o que 

não permite tratar de “outros assuntos”, que muitas vezes estão presentes em sala de 

aula, gerando conflitos, e situações de humilhação e traumas na vida de crianças e 

jovens. 

Essa pesquisa é um marco em minha vida não apenas profissional e intelectual 

mas na vida religiosa e espiritual. No princípio da pesquisa temi ouvir críticas pelo fato de 

uma pessoa religiosa como eu, fazer uma pesquisa sobre diversidade religiosa, ou sobre 

a real relevância de uma pesquisa sobre diversidade religiosa no campo da educação. 

Mas o decorrer da pesquisa mostrou exatamente que esses pensamentos que tinha, eram 

fruto de situações de preconceito e desrespeito que havia vivenciado, inclusive no meio 
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acadêmico. E que, quando vivemos em uma sociedade que nos oprime, muitas vezes 

acabamos concordando, de forma inconsciente, com os opressores, e até praticando isso 

contra os outros.  

Como dizia Nelson Mandela “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de 

sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam 

aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar” (DOBARRO; 

ALONSO, 2014, [s/p]). 

O presente estudo não se encerra mas abre espaço para discussões sobre a 

diversidade religiosa, além disso, espera-se que possa estimular mais pesquisas sobre 

essa temática.  
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Apêndice 1 Questionário aplicado aos estudantes 

 Sou mestranda do Mestrado em Educação, cultura e diversidade da Universidade Estadual 

do Centro-Oeste, Campus Universitário de Irati, e estou desenvolvendo um trabalho de coleta de 

dados para o trabalho de dissertação. Para tanto, solicito sua gentileza em responder as questões 

abaixo. 

Muito Obrigada 

Nome da escola: 

_______________________________________________________________________ 

Idade:_______ 

Sexo              M(   )           F(   ) 

Série:________ 

 

1) Você pratica alguma religião ou crença? SIM (  ) NÃO (  ) 

Se sim, qual(is)? ________________ 

 

2) Você tem algum amigo de religião diferente da sua? SIM (   )  NÃO (   ) 

Se sim, qual religião? ________________ 

 

3) Cite o nome das religiões que você já ouviu falar: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4) O que é religião para você?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5) Algum de seus professores já falou sobre religiões?  SIM (   ) NÃO (   ) 
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Se sim, em qual (is) disciplina (s)?_____________________________ 

De exemplos do que aprendeu sobre religião na escola 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________ 

 

6) Para você,  aprender sobre  religiões é importante para os jovens nos dias de hoje? 

Sim (   )  não (   )   Justifique sua resposta! 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________ 

______________________________________________________________________________

_______ 

7) Você já presenciou alguma situação de preconceito devido a religião de alguém? 

SIM (   ) NÃO (   ) 

 

Se sim, quem foi a vítima?  

Você (   )   colega (   )   Professor (   )   Outro: _________ 

 

Quem  praticou o ato de discriminação? 

Você (   )  colega (   )   Professor (   )  Outro: __________ 

Por gentileza, descreva a situação: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________ 
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8) Qual é a importância da religião na sua vida?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________ 
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Apêndice 2 Perguntas utilizadas como base para a entrevista semiestruturada aplicada a 

Diretora, Pedagoga e Proª de Artes da instituição. 

 

 Sou mestranda do Mestrado em Educação, cultura e diversidade da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, Campus Universitário de Irati, e estou desenvolvendo um 

trabalho de coleta de dados para o trabalho de dissertação. Para tanto, solicito sua 

gentileza em responder algumas perguntas. 

 

1) Quais são as religiões praticadas pelos estudantes da instituição? 

 

2) A instituição possui o Ensino Religioso como uma das disciplinas da grade curricular a 

ser cursada pelos alunos? 

 

a) Se sim, quais (l) turma (s)/ ano(s) tem o Ensino Religioso como uma das disciplinas a 

serem cursadas? 

 

3) Algum (a) professor (a) da instituição costuma falar sobre diversidade religiosa em sala 

de aula, ou na instituição em geral? 

 

4) Algum (a) professor (a), ensina práticas relativas a sua própria religião aos alunos no 

ambiente da instituição de ensino? 

 

5) Existe ou já ocorreu algum conflito entre alunos por motivos religiosos, dentro da 

instituição,? 

 

6) No que tange a relação entre professores e alunos já ocorreu algum conflito 

relacionado a religião? 

 

7) A instituição realiza eventos, ações, projetos, ou outras atividades curriculares ou 

extracurriculares que abordem a questão da diversidade, diversidade cultural ou da 

diversidade religiosa? 


