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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como tema “A inclusão de crianças de candomblé no 
ensino regular: necessidade de superação da intolerância religiosa”, tendo como 
objetivo analisar a inclusão das crianças provenientes de comunidades de 
candomblé na rede regular de ensino, refletindo sobre a questão da intolerância 
religiosa no ambiente escolar. Adeptos do candomblé, sendo uma religião de matriz 
africana que cultua os orixás, sofrem diariamente intolerância religiosa por pregar 
sua fé às divindades iorubás, que acabam afetando a formação intelectual de 
crianças que são filhos de candomblecista e acabam vivenciando tais crimes no 
ambiente escolar. Apesar de que a escola é um ambiente de formação de 
conhecimento e aprendizagem ainda se deixa muito vago a questão de discussão 
sobre a religiosidade, mesmo sendo uma disciplina que deve ser ativa e perpassar 
transversalmente por outros estudos, o candomblé ainda é mal visto no ambiente 
escolar e as crianças que acabam sofrendo opressões e agressões por acreditarem 
em sua fé. Portanto, discutir religiosidade nas escolas, principalmente virtudes e 
valores que devem ser seguidos referentes às religiões alheias devem ser 
aprimoradas e levantadas para debate nas escolas, por meio que a escola é um 
ambiente de discussão relevante para desconstruir muitas opiniões obscuras e 
preconceituosas às crianças que só querem ser respeitadas.  
 

 

 
Palavras-chave: aprendizagem, escolas, divindades, iorubas, religião. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
 
The present work has as its theme The inclusion of candomblé children in regular 
education: the need to overcome religious intolerance. Where the objective is to 
analyze the inclusion of children from Candomblé communities in the regular school 
system, reflecting on the issue of religious intolerance in the school environment. 
Adepts of candomblé, being a religion of African origin who worship the orixás, suffer 
daily religious intolerance for preaching their faith to the Yoruba deities, who end up 
affecting the intellectual formation of children who are the children of candomblecista 
and end up experiencing such crimes in the school environment. Despite the fact that 
school is an environment for the formation of knowledge and learning, the question of 
the discussion about religiosity is still very vague, even though it is a discipline that 
must be active and cross transversally for other studies, candomblé is still frowned 
upon in the environment. schoolchildren and children who end up suffering 
oppression and aggression for believing in their faith. Therefore, to argue, religiosity 
in schools, especially virtues and values that must be followed regarding other 
religions must be improved and raised for debate in schools, since the school is a 
relevant discussion environment to deconstruct many obscure and prejudiced 
opinions to children who they just want to be respected. 
 
 

Keywords: learning, schools, deities, Yoruba, religion. 
 
 



 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

BNCC – BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR; 

CF/88 – CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988; 

ECA – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; 

HCAFRO – HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA; 

LDB – LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL; 

MEC – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO; 

PCN – PARÃMETROS CURRICULARES NACIONAIS; 

RCNEI – REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................................12 

1.1 OBJETIVOS ........................................................................................................14 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ....................................................................................15 

2.1 O CANDOMBLÉ: CRENÇAS E COSTUMES......................................................15 

2.2 A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA NO AMBIENTE ESCOLAR E OS 

ENSINAMENTOS OBTIDOS NOS 

TERREIROS..............................................................................................................18 

2.3 A PRESENÇA DAS CRIANÇAS DE TERREIROS NAS ESCOLAS 

REGULARES.............................................................................................................21 

3 METODOLOGIA ....................................................................................................25 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO..............................................................................29 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................36 

   REFERÊNCIAS.......................................................................................................38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho ressalta a importância de discutir sobre a inserção de 

crianças de comunidade de terreiro de candomblé no ensino regular, enfatizando a 

intolerância religiosa, trazendo a reflexão da escola perante o convívio diário com 

crianças que frequentam o culto aos orixás, que são iniciadas ou desenvolve 

práticas da religião de cunho africano. 

 Isso evidencia a necessidade de se discutir a diversidade de crenças que um 

ambiente escolar obtém, viabilizando problematizações, contextualizações 

relacionando com a vivência dos alunos, valorizando seus conhecimentos e o 

cotidiano dos educandos dentro ou fora do terreiro. 

A diversidade permitiu-se a tanta repercussão a partir da vulnerabilidade de 

alguns grupos da sociedade, permitindo aos grupos políticos por meio de políticas 

públicas atribuídas à pobreza e à fome do país a se iniciar a discussão sobre as 

grandes diferenças brasileiras por brasileiros, escolas e profissionais que acreditam 

que somos todos iguais perante o Deus supremo da religião do adepto ou perante a 

lei constitucional. 

Com tamanho crescimento do termo, as escolas atentaram para a questão de 

práticas pedagógicas e convívio social entendendo que as diferentes pessoas que a 

escola recebe atribuem para o crescimento social e histórico de cada sujeito, 

ensinando a ver o próximo com mais atenção, respeito e carinho, passando assim a 

diversidade fazer parte do cotidiano escolar.  

A falta de reflexões e debates sobre a diversidade religiosa que é a grande 

questão, por tratar essa temática com um total desinteresse em questionar 

tamanhas abordagens que faz um grande apanhado iniciando a discussão sobre 

religião, formando a escassez de levantamentos de debates podendo causar uma 

falta de construção de opiniões e assim não ocorrendo o combate a grande 

presença da intolerância religiosa que existe no ambiente escolar que é capaz de 

lutar contra este crime.   

O candomblé é uma religião que cultua orixás, inkisses e voduns do panteão 

africano. Acredita nos elementos da natureza, ocorrendo assim preceitos que 

simbolizam a ligação do homem com os ancestrais que viveram na terra até a 

formação do universo. De acordo com Santos, “o Candomblé é uma síntese de 
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tradições religiosas da África Ocidental, especificamente da Nigéria, Benin e Togo 

além das influências de outras tradições religiosas.” (SANTOS, 2010, p, 30).  

Dentro de um terreiro de candomblé se aprende o amor pelo próximo, o 

respeito, as responsabilidades e as crianças, filhos dos adeptos, começam a ter 

esses ensinamentos mesmo não sendo iniciadas, mas sim levadas por seus pais 

para que com isso crie amor e compromisso perante o sagrado que acreditam ser 

uma energia totalmente positiva que vem para trazer alegria e amor para todos que 

estão presentes ao culto que são realizados nos terreiros de candomblé. 

Adultos e crianças frequentemente sofrem o ato da intolerância religiosa por 

ser do candomblé ou até mesmo por ser negro e fazer parte da religião de negros. A 

comunidade e a escola em torno do terreiro são localidades frequentes de tamanho 

sofrimento para os que habitam dentro da localidade religiosa ou apreciam o culto 

aos orixás. Quando chegam com seus preceitos, com suas vestes e contas ou até 

mesmo sem nenhum preceito só pelo fato de ser do candomblé acaba acontecendo 

a grande violência verbal ou até mesmo física. 

A intolerância religiosa é um ato de crime e ódio contra dignidade das 

pessoas de religião africana.  A existência da lei contra a discriminação religiosa que 

é proibida legalmente no Brasil, tanto em âmbito constitucional, seus artigos 3º, 

inciso IV, e 5º, inciso XLI, quanto infraconstitucional, com a previsão de reparação 

civil e por meio da medida última de criminalização de manifestações 

discriminatórias, no artigo 140, § 3º e artigo 20, da Lei n. 7.716/89 (FELDENS; 

TONET, 2013). 

Repensar sobre a inclusão de criança de terreiro dentro da escola, remete a 

uma conscientização do futuro da sociedade enquanto respeito ao próximo e 

aceitação aos seus direitos de exercer a sua fé dentro ou fora da comunidade 

religiosa, trazendo como importância essa perspectiva de pensamento no ambiente 

de estudo que crianças e jovens são inseridas, por meio de diálogos e 

conhecimentos a ser construído.  

A solução para a diminuição do índice de intolerância religiosa no mundo 

pode começar dentro da escola, onde todos podem ser respeitados pela sua 

diferença de cor, raça, gênero, religião. De acordo com Milani (2013), o maior 

desafio da humanidade neste século XXI é aprender a conviver com as diferenças. 

Na escola podemos colaborar para que isso ocorra. Nas ações pedagógicas 

desenvolvidas, a intolerância religiosa poderá ser trabalhada de forma didática e 
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lúdica trazendo reflexões que ajudem e permitam a todos entender a importância do 

respeito e liberdade de culto de cada indivíduo.  

A discussão desse tema é importante para a área da pedagogia, por meio de 

acrescentar ao professor e toda comunidade escolar que se precisa trabalhar com 

mais frequência as diversidades atribuídas à realidade do convívio da escola com os 

alunos. A pesquisa promove a difusão do tema, estabelecendo uma interação por 

meio de todos que estão na área da educação e aqueles que estão na escola para 

aprender e construir conhecimentos e opiniões. 

Portanto, por que existe intolerância religiosa nas escolas? As escolas não 

deveriam ser um espaço acolhedor das diferentes crenças?  

 

1.1 OBJETIVOS  

Geral  

 

- Analisar a inclusão das crianças provenientes de comunidades de candomblé na 

rede regular de ensino, refletindo sobre a questão da intolerância religiosa no 

ambiente escolar. 

 

Específicos  

 

- Apresentar as crenças e costumes do candomblé, relacionando com os valores 

que ajudam na formação do homem; 

- Conhecer quais são as ações e estratégias que as escolas desenvolvem para 

incluir crianças de comunidade de candomblé; 

- Identificar como as escolas levam em consideração esse pertencimento étnico, 

cultural e religioso. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O CANDOMBLÉ: CRENÇAS E COSTUMES 

 

Sabemos que o candomblé, como toda religião afrodescendente, é cercado 

de segredos e mistérios (CAPUTO, 2012). Mas os segredos que o candomblé 

esconde faz parte da beleza do culto. Ditos pelos iniciados que só saberá dos 

segredos aqueles que o Orixá escolher. 

O culto aos espíritos da mitologia negra inicia na África, trazida paro o Brasil 

na importação dos negros para ser escravos dos grandes senhores de engenho. 

Com isso, aconteceu a diáspora negra. Os escravos trouxeram seus costumes, 

crenças, comidas e diversas características que utilizamos diariamente sem ao 

menos saber que são hábitos dos antigos negros.  

Os negros trazidos para o Brasil, em sua maioria, tinham como registro de 

sua procedência os portos em que eram embarcados na África; no entanto, parte 

deles foi capturada no interior, situação que, ainda na atualidade, faz prevalecer 

incertezas sobre a origem desses cativos (SILVA, 2005). 

Com tamanha travessia da África até o solo brasileiro, muitos cativos de 

diversos povos acabaram trazendo sua cultura, nisso originando-se de destaque os 

sudaneses e os bantos.  

Evaristo (2012) descreve a ordem da chegada dos povos aqui no Brasil e 

como se tornaram os povos das nações que cultuamos até hoje na tradicional 

religião de matriz africana.  

Os primeiros englobam os grupos que habitavam a África Ocidental, em 
áreas que atualmente são conhecidas como Nigéria, Benin (antigo Daomé) 
e Togo, que eram, entre outros, os Iorubas, também denominados nagôs os 
quais se subdividiam em queto, ijexá, egbá, citando apenas alguns; os jejes 
também chamados ewe ou fon; os fantiachantis; além de algumas nações 
islamizadas que viviam entre os sudaneses como os tapas, haussás, fulas, 
peuls e os mandingas. Essas populações, cujo ingresso no Brasil ocorreu 
entre os séculos XVII e XIX, se concentraram principalmente em 
Pernambuco e Bahia nas áreas de produção de açúcar (EVARISTO, 2012, 
p. 37) 
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Em seguida, Evaristo (2012) completo com a chegada dos segundos povos 

bantos que se originou no Brasil como a nação angola, cultuando os orixás como 

inkisses.  

Já os segundos, os bantos, vieram das localidades onde hoje estão Angola, 
Moçambique e Congo, e compunham os grupos angolas, bengalas e 
caçanjes, entre outros. A entrada desse grupo no Brasil teve início no 
século XVI cessando apenas no século XIX, anteriormente à abolição da 
escravatura, vindo a compor o maior número de escravos, assim como 
também com grande influência na língua, na música e na culinária nacional, 
para citar alguns exemplos (EVARISTO, 2012, p. 37). 

 

 Encontra-se a presença da cultura banto por quase toda área litorânea, 

sendo sua maior concentração nos estados de Minas Gerais e Goiás (SILVA, 2005). 

Uma questão social a partir da chegada dos negros no Brasil, trazidos pelos 

portugueses para serem escravos, causou um impacto nas crenças, por meio que o 

cristianismo era a religião vigente da época, criando assim o sincretismo religioso 

onde os escravos escondiam sua fé.  No Brasil, quando se fala em religiões afro-

brasileiras, pensa-se imediatamente em sincretismo, como “aglomerado indigesto” 

de ritos e mitos, ou como bricolage no sentido de mosaico, às vezes incoerente de 

elementos de origens diversas. Toda religião se pretende verdadeira e pura, não 

obstante, este ideal de pureza é uma construção ideológica (POLLAK-ELTZ, 1996). 

Já Evaristo (2012, p. 40), completa dizendo que o termo sincretismo traz por 

outro lado a ideia de opressão e de imposição da religião do colonizador sobre o 

colonizado, implicando na aceitação pacífica pela classe subalterna, de tradições da 

classe dominante, que adotaria e confundiria elementos de origens distintas e 

opostas. 

No Brasil, a forma originária dos cultos trazidos há mais de quatrocentos anos 

pelos escravos negros e que passou por um processo de aculturação, originou um 

novo modelo bastante diferente daquele da qual provém e que, atualmente, serve 

apenas como ponto de referência, conforme a reformulação ou total rejeição de 

muitos de seus elementos (VERGER, 1981). 

O culto aos Orixás tem sua origem situada em tempos imemoriais, e surgiu 

logo após o ser humano perceber a existência de entidades e forças superiores e 

com elas ter estabelecido um primeiro contato (VERGER, 1981). Os africanos, 

quando de sua chegada escravizados ao Brasil, nada possuíam à sua disposição
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que permitisse sua sobrevivência no cativeiro, a não ser o que podiam extrair das 

profundezas de sua alma (SIQUEIRA, 1998). 

Verger (2000), explica um pouco do culto aos orixás quando diz que o culto 

aos Orixás é uma designação do Deus Supremo Olorum. Ao decidir criar o mundo, 

Olorum encarregou a Oxalá, seu filho primogênito, a tarefa de executá-la, 

providenciando para o mesmo o que era necessário. Este, no entanto, fracassa na 

tarefa, a qual é repassada para Odudua, conforme descreve o mito descrito por 

Pierre Verger (VERGER, 2000). 

Aproximadamente dezesseis são os Orixás mais comumente cultuados no 

Brasil: Exu, Ogum, Oxossi, Obaluaê, Xangô, Oxumarê, Logum Edé, Ossaim, Oxalá, 

Iansã, Oxum, Iemanjá, Nanã, Ewa, Obá e Iroco. Embora cada Orixá seja nomeado 

de forma distinta em cada nação, optamos por utilizar neste trabalho a denominação 

da nação ketu por ser a mais difundida e conhecida do grande público (GOÍS, 2013). 

Segundo Silva (2005), tais características fizeram com que as religiões de 

origem africanas, tal quais as religiões indígenas, fossem vistas pela Igreja como 

diabólicas. O ato do sacrifício, a manifestação dos orixás nas pessoas, a questão de 

práticas que são realizados nos adeptos e simpatizantes, que por acaso precisem ou 

queiram realizar para melhoria de saúde ou qualidade de vida.  

Para Cerqueira (2014, p. 107), o “sacrifício desses animais possui um 

investimento simbólico e litúrgico imprescindível para a teogonia e liturgias próprias 

do contexto religioso”. Os animais abatidos para os rituais são os geralmente 

utilizados para a alimentação humana, como as aves (pombas e galináceos), 

chamadas de “dois pés”, e os ovinos, suínos, bovinos e caprinos, chamados de 

“quatro pés”. 

Quando são retiradas determinadas partes dos animais para oferecer aos 

orixás que são patas, asas, cabeça, cauda, coração, pulmão e moela; as demais são 

cozinhadas, temperadas e ofertadas para toda comunidade muita das vezes 

saciando a fome de todos da comunidade em torno dos terreiros. Geralmente os 

terreiros de candomblé são localizados em bairros periféricos das cidades urbanas 

ou em lugares da zona rural, a maioria sem nenhum fim lucrativo.   
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De um modo geral, os Orixás podem ser compreendidos como seres divinos, 

uma vez que eles, no início dos tempos, já habitavam o Orum e foram designados 

pelo Ser Supremo, Olorum, para criar o Aiyé, ficando cada um deles responsável por 

alguns aspectos da natureza e certas dimensões da vida em sociedade e da 

condição humana (PRANDI, 2001, p.20). 

 Portanto, candomblé é uma religião rica de fundamentos, segredos e crenças 

que são impossíveis de descrever, pois segredo que é segredo nunca pode ser 

revelado.  

 

2.2 A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA NO AMBIENTE ESCOLAR E OS 

ENSINAMENTOS OBTIDOS NOS TERREIRO 

A religião é uma cultura de grande presença dentro da sociedade, a nação é 

constituída por diversidades de crenças que são atribuídas à miscigenação que 

ocorreu com o desenvolvimento do país. É muito difícil determinar um conceito para 

religião, por meio da diversidade que são atribuídas a termo como “sagrado”, ”crer 

em DEUS” e outras afirmações que são ditadas pelas diversas crenças.  Silva 

(2004),  discute com mais clareza a religião quando diz que: 

A maioria das pessoas tem a ideia de que religião é “a crença em Deus, 
espíritos, seres sobrenaturais, ou na vida após a morte e ainda, como o 
nome das grandes religiões mundiais, o Cristianismo, Hinduísmo, Budismo 
ou Islamismo”. Originário do latim religio, a religião indicava um conjunto de 
regras, observâncias, advertências e interdições, sem fazer referência a 
divindades, rituais, mitos ou quaisquer outros tipos de manifestação que, 
contemporaneamente, são entendidas como religiosas. No Ocidente, esse 
processo construiu histórica e culturalmente o conceito de religião no 
sentido de tradição cristã (SILVA, 2004, p.3).   
 
 

No contexto acadêmico e científico a “definição mais aceita pelos estudiosos 

é que a religião é um sistema comum de crenças e práticas relativas a seres sobre-

humanos dentro de universos históricos e culturais específicos” (SILVA, 2004, p. 5). 

Todavia, que religião segue o pressuposto de cultura e crença social. Umas dessas 

culturas é o candomblé, religião de matriz de cunho africano, trazida por escravos, 

tendo como sua crença e adoração aos orixás, voduns, inkisses.  

Não necessariamente porque veio da África que o candomblé segue todos os 

costumes dos africanos que residiam no continente africano, salientando que o culto 

aos orixás ainda até hoje existe na África, só que chegando ao Brasil a religião 
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tomou formas e dogmas, portanto recebendo o nome de candomblé, religião 

totalmente brasileira.  

Caputo (2008) discorre como o candomblé se originou: 

[...] no culto aos ancestrais e aos Òrlsà, chamada em Pernambuco de 
Sàngó e na Bahia de candomblé, que acabou sendo o nome que aglutinou 
várias expressões religiosas de diferentes grupos africanos. A prática dessa 
religião acontece em espaços chamados de ilé (casa, em yorubá), roça, 
egbé (comunidade, sociedade) ou terreiro. E são nos terreiros de 
candomblé que crianças, jovens e adultos também mantêm e renovam a 
tradição (CAPUTO, 2008, p. 153). 

 

Como consta na Constituição Federal do país, determinando o direito de 

exercer os cultos que o cidadão deseja, requer direitos que os povos de candomblé 

têm de praticar sua fé e seus deuses. Portanto, tal liberdade, como afirma Silva 

(2010, p. 248), “compreende três formas de expressão (três liberdades): (a) a 

liberdade de crença; (b) a liberdade de culto; (c) e a liberdade de organização 

religiosa”. 

O fato de um sujeito praticar uma intolerância religiosa ou alguma forma de 

preconceito se tornou crime. Como aponta Bulos (2010, p. 555), o direito à livre 

escolha de religião é legítimo, porém, a liberdade nos cultos e rituais não é ilimitada, 

devendo estar de acordo com a lei, e nesse caso, ela proíbe a prática de crueldade 

contra os animais, inclusive, com a sua criminalização. No mesmo sentido, Moraes 

(2007, p. 43) afirma que a liberdade de religião não é absoluta, não sendo 

permitidos, em seus cultos, liturgias e hábitos, atos atentatórios à lei, sob pena de 

responsabilização. Mesmo assim existem pessoas que, ainda executam tamanha 

crueldade, então um dos ambientes favoráveis para a discussão da intolerância 

religiosa ou qualquer forma de opressão ao próximo é a escola. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 

seu Art.1º (BRASIL, 1996, p.1), “A educação abrange os processos formativos que 

se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais”.  

A falta dessas reflexões e debates, desmembrando a partir do inicio da 

história ou a falta de interesse da escola em questionar temáticas que abordam  

tanta discussão como religião, possa causar uma falta de construção de opinião, 
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tornando-se cidadãos que não sabe interpretar a questão histórica da realidade da 

sociedade.  

De acordo com Milani (2013), o maior desafio da humanidade neste século 

XXI é aprender a conviver com as diferenças. Na escola podemos colaborar para 

que isso ocorra. Em nossas ações pedagógicas, a intolerância religiosa poderá ser 

trabalhada. Não podemos ficar indiferentes a essa questão. A intolerância religiosa 

existe e se manifesta também no cotidiano escolar.  

As crianças que são matriculadas na escola requerem uma diversidade de 

religião. Crianças de candomblé que são iniciadas na religião ou até mesmo 

frequentam pelos pais serem do candomblé muitas das vezes são as que mais 

sofrem questão de intolerância religiosa. O candomblé denominado pela maior parte 

da sociedade como uma religião diabólica.  Cohen (1980) discute que a sociedade é 

constituída por dois lados que são atribuídas a cores:  

 

O branco é símbolo da divindade ou de Deus. O negro é o símbolo do 
espírito do mal e do demônio. O branco é o símbolo da luz. O negro é o 
símbolo das trevas, e as trevas exprimem simbolicamente o mal. O branco é 
o emblema da harmonia. O negro, o emblema do caos. O branco significa a 
beleza suprema. O negro, a feiura. O branco significa a perfeição. O negro 
significa o vício. O branco é o símbolo da inocência. O negro, da 
culpabilidade, do pecado ou da degradação moral. O branco, cor sublime, 
indica a felicidade. O negro, cor nefasta, indica a tristeza. O combate do 
bem contra o mal é indicado simbolicamente pela oposição do negro 
colocado perto do branco (COHEN, 1980, p.307). 

 

Portanto, a cor negra sempre foi imposta na sociedade como tudo que é 

atribuída ao mal relacionando ao demônio, ao contrário dos brancos, formando 

assim um meio social racista capaz de exercer a intolerância religiosa a partir das 

crianças de candomblé por ser uma religião de negro. Crianças no candomblé 

requerem responsabilidade de toda comunidade, a criança desenvolve suas teorias 

e práticas também no ambiente religioso. São desenvolvidas diversas atividades que 

possibilitam que a criança evolua como ensinamentos pessoais, higiênicos, éticos, 

virtudes e práticas da crença que são passadas de geração para geração. 

Caputo (2008) explica como ocorre essa iniciação: 

Ogan, adósu, òjè, ègbónmi e ekedi são atribuições do candomblé 
assumidas por adultos e também por crianças, desde que preparados 
durante um longo processo. Por isso, em terreiros, vemos pés ainda bem 
pequenos gingando, as crianças nas rodas de santo, nas obrigações, nas 
festas. Aprendem a cultuar os Òrisà e a torná-los o centro de suas vidas. 
Assim como os adultos, no candomblé, para se tornar um filho ou uma filha-
de-santo é preciso ser iniciado, ser "feito no santo", o que significa nascer 
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outra vez e para uma nova vida completamente dedicada aos Òrisà. 
(CAPUTO, 2008, p. 154). 

 
Nos terreiros, as crianças vivenciam diariamente ensinamentos, por ser uma 

religião a princípio de muita hierarquia, respeitando do mais velho ao mais novo. A 

língua atribuída à cultura afro-brasileira é o Yorubá, idioma africano onde as crianças 

juntamente com os adultos aprendem a falar, cantar cânticos dos orixás em Yorubá, 

essa língua-de-santo é a fonte atual dos aportes lexicais africanos no português do 

Brasil (CASTRO, 2008, p. 64). 

As crianças aprendem a desenvolver suas coordenações motoras através das 

danças e aprendem a entender a questão do sacrifício que alimenta a terra e a 

divindade que são os orixás considerados os seres da natureza, passando a 

alimentar toda comunidade religiosa ou até mesmo da comunidade onde o terreiro 

está localizado. 

O aprendizado é produto da vivência e de um processo iniciático que se 
concretiza através da transmissão oral do saber. […] Aprender a cantar 
corretamente, dançar bem e pronunciar com precisão as diferentes 
saudações dirigidas aos mais velhos e aos orixás é o trabalho a que se 
submetem os que pretendem conhecer e vivenciar a religião dos deuses 
africanos (BARROS, 2001, p. 96). 

 
 

O candomblé é uma religião que requer preceitos e costumes, e as crianças 

também os cumprem. No ambiente escolar esses costumes que ocorrem após o 

ritual feito no terreiro, ou até mesmo só pelo fato de ser da religião, causa bastante 

conflito nas escolas, formalizando assim intolerâncias e preconceitos a essas 

crianças que são de candomblé. 

 

2.3 A PRESENÇA DAS CRIANÇAS DE TERREIROS NAS ESCOLAS 

REGULARES. 

A religião de matriz africana é uma herança dos negros que trouxeram da 

África para o Brasil, criando assim o culto chamado de candomblé. Com esse fato, 

as escolas ainda não sabem tratar a diversidade que é inserida no ambiente escolar 

e acabam passando despercebidas todas as formas de preconceito que ocorrem no 

meio do convívio que acontece em crianças e professores. 

 

As salas de aula precisam se tornar um espaço de compreensão 
desvelada do mundo em que os sujeitos sociais estão integrados, a 



22 
   

fim de que estes possam compreender bem quais são as diferentes 
concepções de mundo que se ocultam sob cada uma delas e os 
principais problemas da sociedade a que pertence. Na sala de aula, 
o professor pode até estimular entre as diferenças, com o objetivo de 
ajudar os alunos a manter uma convivência saudável (AQUINO, 2003 
p. 18620). 
 

O ambiente escolar precisa ser um ambiente democrático, aberto para as 

diferenças de religião. O ensino da História e cultura Afro-brasileira é um dever das 

instituições de ensino. A LDB, juntamente com a Constituição Federal de 1988, 

determinou que o ensino da história do Brasil também discutiria as diferenças das 

etnias passando a trabalhar as matrizes europeias, indígenas e principalmente 

africanas, com intuito de entender a formação do povo brasileiro (BRASIL, 1996). 

O Ministério da Educação, criando os PCN (Parâmetros Curriculares 

Nacionais), trouxe como inovação temas transversais que deveriam passar por 

todas as disciplinas, os temas são:  Convívio Social e Ética, Pluralidade Cultural, 

Meio Ambiente, Orientação Sexual, Saúde, Trabalho e Consumo. Refletindo sobre a 

necessidade de uma educação multicultural, reconhecendo a importância das etnias 

para a formação do Brasil, criou-se o como tema transversal a Pluralidade Cultural.  

Segundo o MEC (1997), [...] a temática da Pluralidade Cultural diz respeito ao 

conhecimento e à valorização das características étnicas e culturais dos diferentes 

grupos sociais que convivem no território nacional, às desigualdades 

socioeconômicas e à crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que 

permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o 

Brasil como um país complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal.  

 
Ainda no âmbito das políticas públicas governamentais, podemos 
citar o "Programa Nacional de Direitos Humanos", elaborado pelo 
Ministério da Justiça na gestão do presidente Fernando Henrique 
Cardoso e que previa, entre uma série de ações para as populações 
negras no Brasil, o estímulo à "elaboração de livros didáticos que 
enfatizem a história e as lutas do povo negro na construção do nosso 
País, eliminando estereótipos e discriminações" (BRASIL, 1996, p. 
31). 

 

Mais recentemente, por ocasião do início do Governo Lula, foi sancionada a 

Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que "altera a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática HCAFRO  

'História e Cultura Afro-Brasileira', e dá outras providências (BRASIL, 1996, art. 26-A, 
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§ 1º). Com a determinação desta lei, tornou-se obrigatório no currículo escolar da 

educação básica o "estudo da História da África e dos africanos, a luta dos negros 

no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e políticas 

pertinentes à História do Brasil” (BRASIL, 1996, art. 26-A, § 1º). 

Com todas as leis que são atribuídas. À cultura negra, a questão do diálogo 

das religiões nas escolas ainda é escassa. Crianças de candomblé são felizes em 

seus terreiros, mas infelizes na escola, onde escondem sua crença afirmando ser de 

outra religião para não sofrer nenhum maltrato dos alunos da escola e classe, como 

também dos professores.  

As crianças de candomblé passar a criar negações sobre sua própria crença, 

necessitando aderir à fala que são de outra religião para deixarem de sofrer 

determinados preconceitos, causando com certeza o fracasso escolar do aluno. 

Passa a ser responsabilidade da escola quando permite que o ato criminal aconteça 

e não utiliza das ferramentas que tem para conscientizar formando cidadãos que 

respeita o próximo.  

Paré (2000, p. 142-143) argumenta: “Se o meio social (educacional) não sabe 

dos esquemas de pensamento (culturais) de seu alunado, desconhecendo as 

respostas inteligentes pertinentes a ele, consequentemente, haverá mais dificuldade 

de ocorrer uma aprendizagem significativa. Esta criança deverá introjetar valores 

aceitos subjugando valores identitários”.  

A escola é um dos locais que mais se pode aprofundar tamanhos 

questionamentos. Professores precisam se capacitar a entender a diversidade óbvia 

que escola recebe todo ano letivo para com isso fortalecer o combate à intolerância 

religiosa. Crianças de candomblé sofrem dentro da escola e a escola para construir 

um ambiente de paz e respeito, precisa: 

Ensinar quais os direitos e as liberdades a serem respeitados; combater as 
influências que conduzem ao temor e a exclusão dos demais; formar 
docentes abertos a outras culturas, capazes de apreciar as diferenças e 
evitar conflitos ou resolvê-los de forma pacífica; promover atividades com a 
participação das famílias, incluindo todas as faixas etárias (até mesmo os 
avós) (VON, 2003, p.40). 

 

O professor ouvindo, entende toda forma de crença e costumes seguindo as 

orientações dos referenciais conseguirá contemplar todos os alunos deixando de 

ocorrer qualquer forma de exclusão.
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Disso resulta a necessidade de o adulto confiar e acreditar na capacidade 
de todas as crianças como as quais trabalha. A postura corporal, somada à 
linguagem gestual, verbal etc., do adulto transmite informações às crianças, 
possibilitando formas particulares e significativas de estabelecer vínculos 
com elas. É importante criar situações educativas para que, dentro dos 
limites impostos pela vivência em coletividade, cada criança possa ter 
respeitados os seus hábitos, ritmos e preferências individuais. Da mesma 
forma, ouvir as falas das crianças, compreendendo o que elas estão 
querendo comunicar, fortalecer a sua autoconfiança (BRASIL, 1998, vol.2, 
p.30). 

 

O diálogo com as crianças é necessário, muitas crianças ofendem sem ao 

menos saber o que é o candomblé. Permitindo que as crianças de terreiros 

expliquem o que seja a religião de matriz africana, formando assim uma aula 

didática, trazendo afirmações e conceitos lúdicos do que seja a religião, cada 

deuses e riqueza que a religião tem a oferecer para a sociedade. A presença dos 

pais com certeza nesse diálogo teria que existir para não ocorrer mais ainda 

problemas, não só o candomblé, mas como qualquer outra religião sabendo 

respeitar e aprender sobre a diversidade religiosa que compõe o país.  

Sendo que é importante ressaltar que na Constituição Federal de 1988, 

também afirma o direito da criança candomblecista e a livre forma de expressar sua 

fé. 

A Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) , Lei 8.069 do dia 13 de julho 

de 1990, que assegura os direitos das crianças e adolescentes,  afirma: 

 
ART. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à 
dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e 
como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 
Constituição e nas leis. 
 ART. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 
III – crença e culto religioso; 
ART. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I – igualdade 
de condições para o acesso e permanência na escola; II – direito de ser 
respeitado por seus educadores (BRASIL, 1990. p. 25/46). 

 
 

Rejeitar as crenças e costume das crianças de candomblé na escola é crime, 

o papel da escola é formar cidadãos de caráter que possa dialogar e conviver com o 

diferente. A escola desenvolvendo metodologias voltadas para a cultura negra 

durante todo ano letivo poderá conseguir ser uma escola de caráter e formadora de 

opinião. 
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3 METODOLOGIA  

 

O projeto de pesquisa se deu através do levantamento bibliográfico sobre a 

temática da intolerância religiosa nas escolas, utilizando métodos qualitativos, com 

intuito de aprofundar a grande questão da intolerância religiosa que o povo de matriz 

africana vem sofrendo, dando enfoque no ambiente escolar. Segundo Laville e 

Dionne (1999, p. 214-215), o método qualitativo “permite abordar atitudes, valores, 

representações, mentalidades e ideologias”. 

Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Este projeto tem como cunho 

norteador da pesquisa descritiva, buscando entender as relações ideológicas entre 

os conceitos bibliográficos, usando-as de maneira legítima descrevendo fatos sobre 

a temática (KOCHE, 2015). 

Foram fundamentadas as referências bibliográficas que discutam os 

conceitos, as práticas e a questão da intolerância, principalmente no ambiente 

escolar, trazendo a importância de se questionar tamanha injúria que também 

acontece no contexto da educação escolar.  

Com enfoque na intolerância religiosa pretende-se com a pesquisa justificar 

teoricamente a grande necessidade do ambiente de estudo que tem como objetivo 

formar cidadãos ricos em conhecimentos, se envolver nesta grande luta contra o 

direito a culto, a crença dos povos negros, contra a intolerância religiosa por 

conteúdos que envolveram debates e reflexão tanto para a criança e adolescente, 

como também para todo corpo docente atuante das instituições.   

Foram utilizados como técnica e instrumento a pesquisa bibliográfica que tem 

como intuito construir uma visão norteadora de reflexões bibliográficas de 

referências concretas que já foram discutidas. Para Gil (2007, p. 44), os exemplos 

mais característicos desse tipo de pesquisa são sobre investigações sobre 

ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas posições acerca de 

um problema.
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 O escritor Fonseca (2002), afirma quando discute sobre a pesquisa 

bibliográfica considerando que:  

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de 
referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e 
eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. 
Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, 
que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o 
assunto. Existem porém pesquisas científicas que se baseiam 
unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências 
teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 
conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se 
procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 
 

Os principais autores que foram abordados e analisados no decorrer foram 

Caputo (2018), Verger (1981/2000) e SILVA (2005), autores que discutem sobre a 

questão religiosa, a prática candomblecista e refletem sobre a postura da sociedade 

frente a religião de cunho africano e as leis do Brasil, tais como CF/88, RCNEI, 

Documentos do Direitos Humanos e o ECA. 

Os estudos analisados foram obtidos através do método de Bardin, partindo 

do investigar e analisar os conteúdos escolhidos durante todo o processo. Bardin 

(1977) ressalta a importância do rigor na utilização da análise de conteúdo, a 

necessidade de ultrapassar as incertezas, e descobrir o que é questionado. 

Os dados encontrados foram analisados a partir deste método  Bardin, por 

meio da utilização das três etapas que foram necessárias para a construção da 

observação do decorrer do projeto. A pré-análise partiu-se da construção e análise 

do referencial teórico, onde sistematizou as ideias iniciais através das coletas 

realizadas.  

A exploração do material sendo a segunda fase do método, Bardin (1977) 

define como a transformação por meio de recorte, agregação e enumeração, com 

base em regras precisas sobre as informações textuais, representativas das 

características do conteúdo. A terceira etapa denominada como tratamento dos 

resultados, é o momento de comparação dos diversos conteúdos manifestado 

durante todo o processo e a justaposição que foi encontrada durante a coleta de 

análise do material coletado.  

Por fim, utilizou-se para analisar e construir as reflexões e discussões a 

plataforma acadêmica Scielo. Tendo como descritores para os levantamentos de
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artigos: primeiramente Candomblé, encontrando 92 artigos e selecionando 2 artigos 

que discutem sobre o ensino yorubá nas redes educativas e a discussão dos 

ensinos religiosos nas escolas. Os demais descritores foram Religiosidade e Escola, 

encontrando 64 artigos, selecionando somente 2 artigos que discutem sobre a 

prática docente perante a religião e a laicidade do país com a prática religiosa nas 

escolas levando questionamentos e reflexões. Com isso, selecionou-se 4 artigos, 

sob os critérios  de serem escritos em língua portuguesa e estarem relacionados 

com a presença da intolerância religiosa nas escolas. Os demais artigos foram 

descartados por não trazerem a relevante discussão que enriquecesse o trabalho 

sobre a discriminação religiosa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃOcsc 

 

O levantamento de dados ocorreu através de buscas em artigos bibliográficos, 

por meio da plataforma acadêmica Scielo, utilizando descritores e questionamentos 

de seleção com o intuito de trazer discussões relevantes para a construção de 

resultados pertinentes sobre abordagens da temática.  

Com leitura de títulos e resumos pode-se fazer a seleção dos artigos 

evidenciando as questões educacionais voltadas para a religiosidade e intolerância, 

dando ênfase na religião de matriz africana.  

Foram definidos como descritores na plataforma acadêmica Scielo os 

seguintes termos para seleção dos artigos bibliográficos: Candomblé, religiosidade e 

escola. 

A seguir, encontra-se a relação de artigos que compõem a amostra desse 

trabalho: 

 

QUADRO 1 – Relação dos artigos selecionados para análise 

Autoria/Ano de 

publicação/local 

Objetivo Principais resultados 

Valente (2017) • Problematizar a 

presença da religiosidade 

no interior das escolas.  

• O principal resultado é a 

grande falta de discussão sobre a 

religiosidade, de identificação da 

laicidade do Brasil em prática no 

ambiente escolar.  

Caputo (2015) • Analisar a 

história, culturas 

africanas e 

enfrentamentos da 

intolerância religiosa no 

ambiente escolar.  

• O principal resultado é a 

grande evasão de abordagens 

voltadas para a cultura africana no 

ambiente escolar, sendo que existem 

leis educacionais que exigem tais 

discussões. E a grande presença de 

racismo no ambiente escolar 

formalizando assim o tal crime de 

intolerância religiosa. 

Valente (2018) • Identificar os 

entendimentos de 

• O principal resultado é a 

compreensão da complexidade da 
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laicidade brasileira e 

aprofundar sobre o debate 

do ensino religioso nas 

escolas públicas.  

questão e a indicação que essa luta 

traz para o crescimento social, muitas 

vezes, deixando de perceber as 

relações interpessoais entre 

professores e alunos ou o chão da 

escola.  

 •  •  

Almeida; Russo (2016)  • Discutir a relação 

entre educação escolar e 

religiosidade a partir da 

visão de cinco Yalorixás 

do Candomblé. 

• O Principal resultado é o 

grande reconhecimento que 

identificamos como essas líderes 

religiosas percebem a intolerância, o 

racismo e discutem criticamente o 

ensino religioso na rede pública. 

 

Os artigos e autores analisados são atuais que discutem diversas ideias, 

chegando sempre ao mesmo consenso e teoria da questão da religião como um 

todo, focando principalmente nas legislações que asseguram o direito da discussão 

das religiões na escola, obviamente sobre a religião de matriz africana, mas 

conhecida como Candomblé.  

Valente (2018) realizou uma pesquisa que traz como levantamento a grande 

questão da religiosidade no ambiente escolar, permitindo a análise dos currículos e 

leis que asseguram as religiões principalmente as de matriz africana, trazendo a 

postura do profissional de educação para uma posição de reflexão. Referente à 

postura de professor corretamente associado ao exemplo, muitas abordagens fazem 

com que se repense a grande laicidade do país e como essas escolas praticam tal 

lei constitucional.  

Valente (2018) concorda com as ideias de Oliveira (1989) quando trata a 

religiosidade no ambiente escolar como um assunto bastante polêmico, pois as 

instituições religiosas sempre souberam da grande importância que a escola tem na 

formação do indivíduo, seja de aprendizagem cognitiva, afetiva e o grande caminho 

para a construção do respeito e caráter. É importante frisar que nunca se permitiu 

levantar credos e dogmas para serem ensinados após muros escolares.  

Valente (2018) completa, levantando o questionamento da inserção da 

disciplina de religiosidade nas escolas, disciplina que está presente nas leis 

educacionais e até hoje é questionada até mesmo no novo documento da educação 
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a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Ressaltando sempre que a questão 

polemica da religião ter sido tornado disciplina muitas vezes ignorada pelas escolas 

públicas ainda é um ponto bastante questionador para diversos profissionais da 

educação, abrindo assim espaço para que ocorressem tamanhas discriminações.  

Partindo das discussões que Valente (2018) e Setton (2012) dialoga no 

decorrer da análise entende-se que estudar religião é fazer valer a identidade social, 

trazendo a formação de caráter institucional, respeito ao próximo, deixando de existir 

julgamentos, indicando formas de ações que poderiam flexibilizar os grandes crimes 

que vem ocorrendo contra pessoas que são de candomblé. Como ensina Sanchis 

(2008, p. 77), a religião é “cultura no superlativo”, pois pressupõe o absoluto, o 

inquestionável e uma determinada ética. 

O artigo reflete muito a postura do professor perante a religiosidade na sala de 

aula, deixando muitas vezes seu posicionamento religioso adentrar ao ambiente da 

escola,  como também afetar os demais alunos de crenças diferentes da mesma que 

o professor. Esse caráter institucional precisa partir do educador, descontruindo 

determinadas ações e atitudes não permitindo aflorar nenhuma outra postura 

religiosa, e sim respeitando. Religião é individual, cada um tem a sua, e a escola é 

um ambiente de diversidades de crenças e demais fatores que precisam ser 

respeitados.  

Caputo (2015) concorda com Valente (2018) a partir da discussão do grande 

incômodo e dificuldades para muitos professores terem que conviver nas escolas a 

disciplina voltada para religião, ressaltando que os terreiros sempre enxergaram a 

escola como um ambiente de muita importância para a construção da identidade 

social da criança.  

Caputo (2015) e Oliveira (2012), acreditam na grande aliança que a escola 

poderia ter com o os diversos meios culturais e religiosos voltados para o grande 

público multi que ela recebe ano após ano, por meio que os terreiros também são 

ambientes de múltiplas aprendizagens e essa parceria poderia render muito 

conhecimento e assim favorecer para que ocorressem os baixos níveis de 

intolerância e discriminação entre todos que compõem o corpo escolar. 

Com outras palavras Caputo (2015) e Valente (2018) seguem concordando 

que  ainda existem resistências começando com os supremos, partindo das 

secretarias estaduais e municipais, em levantar trabalhos sociais e educacionais 
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para as grandes crenças e culturas voltadas até mesmo sobre sua própria cidade. 

Mas essas transversalidades não ocorrem partindo da grande questão do trabalho 

negro no Brasil, alicerçado no mito da democracia racial.  

Caputo (2015), ainda enriquece discutindo muito a questão do racismo e 

discriminação do negro no Brasil e a grande invasão que ocorrem nas tamanhas 

discussões que o tema negritude requer partindo das suas culturas e crenças, por 

meio que o candomblé é uma religião de negro e essas heranças que compõem o 

nosso país são heranças que permitiram a construção da identidade do Brasil, então 

porque não ocorrer debates que levam a entender o poder do candomblé e 

influência que o candomblé tem dentro da cultura local e nacional.  

O artigo frisa um ponto bastante questionador na postura dos alunos em 

realizar trabalhos voltados para o candomblé e as culturas africanas, ocorrem 

tamanhas discriminações e falas que ofendem as crianças adeptas do candomblé, 

permitindo a criança nem expressar seus conhecimentos e compartilhando os 

grandes e belos aprendizados que ocorrem nos terreiros que podem ser levados 

para a vida. Crianças se recusam a fazer pesquisas, apresentações, até mesmo 

conhecer a religião antes de julgar e atacar alegando seus “princípios religiosos”, 

afirmando que os trabalhos fazem apologia ao “satanismo e ao homossexualismo”. 

Novamente Valente (2018), continua uma conversa muito fluente com os 

outros artigos, principalmente por levantar questionamentos e reflexões ao modo de 

ensino das escolas públicas partindo da laicidade do Brasil.  

A grande questão e mesma informação dos autores anteriores, a relação 

escola e religião são tratadas de uma forma desigual das demais questões que a 

escola aborda, deixando de lado a questão histórica e a grande importância das 

religiões para a construção da identidade social da criança e caráter, esquecendo-se 

de levantar debates ou se atentar as diversidades de professores e alunos 

brasileiros.  

Trazendo informações históricas sobre as grandes influência das Igrejas 

Católicas ao processo de ensino religioso. Baubérot e Milot (2011), completam que a 

laicidade é um processo sócio-histórico em processo ainda que tenha como dever 

diferenciar e separar os poderes públicos e políticos e a escola deve também 

separar essas duas esferas para que saibam trabalhar com a questão da religiosida
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           Os discursos usados por Valente (2018) e demais autores, concordam 

claramente em tudo que vem sido levantado, apontando que grandes pesquisadores 

sobre as leis constitucionais  da educação e estatais vem lutando para a retirada da 

disciplina de Ensino Religioso dos currículos escolares, por não acreditar que a 

forma a educação e religião podem ser trabalhadas juntas para formar pessoas que 

respeitem o próximo, diminuir o racismo, a intolerância e discriminação contra 

qualquer tipo crença ou pessoa.  

Mas também existem outros estudiosos que defendem e acreditam no poder 

que esse ensino tem, lutando pela permanência da disciplina acreditando que a 

disciplina pode ser trabalhada abertamente à pluralidade e a diversidade religiosa. 

Esse trabalho precisa ser em conjunto, pois as leis não são suficientes, sendo 

necessário todo um engajamento para reflexões coletivas tanto de estudiosos e 

professores que vivenciam os conflitos religiosos que existem na sala de aula ou 

fora.  

Como sendo um profissional educacional, mas religioso e concreto na sua 

crença, o professor acaba trazendo esses elementos para suas relações com os 

alunos na sala de aula e suas interpretações acabam perpassando as disciplinas 

que eles estejam lecionando. Valente (2018) tem uma primeira conclusão, afirmando 

que é preciso que políticas públicas, ou seja, o Estado, tome como 

responsabilidades de gerenciar e determinar regras do que é permitido ou proibido 

nos espaços públicos, respeitando toda a laicidade que tem como princípio a 

neutralidade, liberdade de consciência, igualdade e separação entre Estado e 

religiões.  

A questão da religiosidade ainda é um levantamento de debate muito oculto, 

isso perpassa sim todas as escolas públicas e privadas brasileiras. Então Valente 

(2018), problematiza a questão da religiosidade nos cursos de formação de 

professores, mesmo com aqueles que não trabalharam com as disciplinas de Ensino 

religioso, porque se acredita que é necesário um apanhado de toda essa demanda 

para saber se posicionar e tratar de questões religiosas sem ser intolerante e nem 

mesmo misturar suas crenças com o seu dever de profissional formador de opiniões 

e caráter. Acontecendo essas formações permitiria que essas reflexões sociológicas 

entre a religiosidade e educação podem-se alancar reflexões e liberdades para uma 

boa prática docente voltada para essa temática dentro do cotidiano escolar. 
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Valente (2018) afirma também que os processos pedagógicos das escolas 

também poderiam ser repensados e vistos como um grande aliado para essas 

formações, que a religiosidade na escola fosse diversificada e trabalhada da melhor 

forma possível, sem criar ofensas ao próximo e sim somente conhecer a religião do 

próximo e, mas do que tudo, respeitar. Pensam também em ocorrer discussões até 

mesmo com futuros professores, estudantes que estão no processo de licenciatura 

passar a ser formados sobre tais levantamentos de temáticas religiosos, para que os 

futuros professores pudessem ter grandes manuseios às religiosidades, 

principalmente as de matriz africana que são as mais polêmicas, formando assim 

uma educação intercultural que proporcionasse momentos de reflexões e que 

desenvolvesse uma divulgação de tolerância como uma forma de se relacionar 

muito bem ai próximo sem ocorrer nenhuma intolerância ou discriminação.  

Almeida (2016) continua a discussão da religiosidade da escola, aprimorando 

a reflexão da lei que traz a religião como uma disciplina nas escolas públicas, mas 

os autores acrescentam que essa questão de disciplina tornou-se uma ação 

obrigatória que poderia trazer complicações para o currículo se não fosse cumprida, 

e o aluno contabilizaria frequências, portanto se não fosse à obrigatoriedade muitos 

alunos não participariam das aulas.  

Almeida (2016), através das informações ditas por Caputo (2012), se 

obtivesse a ideia da questão de religião ser uma disciplina, podendo- se sempre ser 

tradada por meios ecumênicos, podendo trazer abordagens, relatos e pesquisa das 

diversas religiões para uma construção de respeito, mas por se tratar a religiosidade 

somente voltada o Cristão o catolicismo e os protestantes acabavam tomando seus 

espaços por ser consideradas a religião da salvação e as demais principalmente o 

candomblé são deixados de lado por ter critérios considerados absurdos, 

demoníacos.  

Os autores que discutem no texto trazem afirmações e explicações de 

Yalorixas, mulheres que se iniciaram na crença candomblecista e vivenciam há 

muitos anos ataques e ofensas por serem mulheres de axé e pregarem seus direitos 

a cultuar sua força e fé. O candomblé é um tema muito relevante para discussão, 

pois é através dos ataques e preconceitos que muitos adeptos carregam suas 

marcas e levam o estudo a sério para sim saber se defender contra agressores 

desinformados sobre a beleza do culto aos orixás. A discriminação estrutural é viva 
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nos ambientes que filhos de orixá perpassam e caminho seja ele pra crescer, ou 

seja, ele para até mesmo se prejudicar. 

As discussões entre Valente (2018), Caputo (2015)  e Almeida (2018), se 

concordam muito com os demais sobre o ensino religioso nas escolas e acabam 

reafirmando as mesmas coisas por ser lutas diárias do povo negro e de candomblé 

nas escolas públicas. Afirmam um com outros todos os pontos principais da 

militância do povo negro e candomblecista para adquirir seus espaços e direitos 

perante a sociedade. Trabalhar o negro na figura da cor da pele e o respeito 

somente  isso não é o suficiente. É necessário que as escolas se atentem a outras 

características que os escravizados trouxeram para o Brasil e acabou se formando a 

cultura brasileira que não pode e nem deve ser apagada.  

A ausência das religiões de matriz africana no currículo escolar pode ser um 

fator que impede para a construção do respeito e a grande ignorância da sociedade 

quanto ao conhecer o que seja o candomblé, pois a religiosidade ioruba traz uma 

grande diversidade de cultura que são ricas em aprendizagem para todos os 

sentidos. Caputo (2012, p. 210), ao fazer um levantamento sobre a legislação que 

oferece suporte ao ensino religioso no estado, mostra que a Constituição de 1988 

manteve a oferta obrigatória do ensino religioso no ensino fundamental, mas a Leis 

de Diretrizes e Bases – LDB – de 1996 retirou o ônus dessa responsabilidade dos 

cofres públicos até 1997, quando foi alterada pela Lei n. 9.475, considerando o 

ensino religioso parte da formação básica dos cidadãos e eliminando, assim, a 

restrição quanto aos gastos com verbas públicas. Essa Lei incumbiu aos estados a 

regulamentação dos procedimentos para definir o conteúdo das disciplinas, bem 

como a forma de selecionar e contratar seus professores. 

Muitos fatores de intolerância e preconceitos podem ser desconstruídos no 

ambiente escolar, quando educadores e Estado entenderem que quando se trata de 

pessoas, devemos respeitar e trabalhar a criticidade do indivíduo em formação. O 

reconhecimento de tradições africanas e o modo de pensar é um dos principais 

quesitos que devem ser abordados e discutidos com os alunos nas escolas, o 

entendimento e a diferenciação do saber as informações e seguir o que acredita.  

Então de uma forma ou de outra, a escola acaba não sendo esse espaço 

acolhedor das diferentes crenças, os resultados evidenciam que a escola ainda
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precisa se vincular as informações e formações para os profissionais de educação 

para saber lidar e trazer de forma melhor as questões e beleza que o candomblé 

tem para oferecer, sendo uma religião rica de cultura, conhecimento e 

aprendizagem.  

Uma religião que tem uma língua própria o idioma Yorubá, que pode ser 

trabalhada de uma forma belíssima para até mesmo os alunos conhecerem outras 

linguagens, as diferenciações dos orixás por ser ligados a natureza e seus poderes 

podendo ser tratada em histórias ou pesquisas, e outras práticas pedagógicas que 

podem enriquecer todo o processo e assim, finalmente, a religiosidade poder ser 

trabalhada de forma respeitosa, não com o candomblé, mas com as outras crenças 

que precisam ser todas respeitadas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao findar esse estudo, que foi concebido com o propósito de descrever de 

forma clara e objetiva a grande questão da religião de matriz africana no ambiente 

escolar, apresentam-se a grande questão da superação da intolerância religiosa de 

crianças que são de candomblé na inserção do ensino regular, trazendo afirmações 

e questionamentos que as escolas precisam se normalizar na postura de trabalhar 

essa temática, pois a escassez de discussão sobre a religião de matriz africana nos 

ambientes escolares é muito pouco fluente, causando assim a crianças 

candomblecista vergonha, medo e outros fatores a se esconderem por conta da 

violência que receberia se afirmasse a sua crença e fé na escola.  

O Brasil, por ser um país denominado laico, tem toda uma bagagem de 

ancestralidade que pode enriquecer e clarear todo o processo a ser abordado nas 

escolas voltado para a cultura negra e sua religião. A elaboração deste estudo, foi 

motivada pelo fato de que diversos autores concordam e lutam pelos direitos dos 

povos candomblecistas, acreditam que a escola é o principal caminho para 

desconstruir tamanhas calúnias e agressões que podem vim a surgir partindo de 

crianças que estão em formação para ser o futuro da humanidade.  

Sendo assim, este estudo pretendeu-se atuar como uma discussão de luta 

contra tamanhas intolerâncias que só uma criança ou adulto negro candomblecista 

passa diariamente, por ser de uma religião de preto e adorar os orixás. A escola 

deveria ser um espaço acolhedor das diferentes crenças, mas ainda deixa a desejar 

e isso precisa ser melhorado partindo do macro para o micro, por meio que os  

pesquisadores que se lançaram na luta contra essa ação e direito de crianças de 

candomblé a serem inseridas e respeitas no ambiente escolar, não deixa de crescer  

dentro do território brasileiro, espaço esse rico de cultura africana que nem mesmo a 

população reconhece e dá valor a estas riquezas trazidas pelos negros da África. 

Pontos afirmativos e negativos que se evidencia a questão da religiosidade 

como disciplina, como os professores tratam a presença dessa nomenclatura no 

currículo escolar, as posturas de todo corpo escolar e a exclusão dessas crianças 

por ser denominadas diabólicas, por acreditarem na fé nos orixás e o trunfo da 

discussão como um todo, por meio que a formação de professores continua sendo
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um principal ponto para a educação, pois preparar e desconstruir a questão da 

presença da religiosidade precisa partir dos profissionais responsáveis pelo 

ambiente escolar. É necessário desconstruir toda forma de opressão e intolerância 

deixando de lado suas opiniões e agir como profissional que forma seres que 

precisam ser pessoas melhores e de caráter.  

Enfim, tratar a religião na escola é muito importante e precisa ser adotado por 

todos como um meio de descontruir a intolerância, a discriminação e qualquer forma 

de preconceito seja voltada para a criança, professores e todos os profissionais de 

educação.  
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