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EDUCAÇÃO

Além das operações matemáticas, das re-
gras ortográfi cas e dos fatos históricos, os 
princípios e conceitos das principais religi-
ões também devem ser discutidos em sala 
de aula. A Constituição Federal brasileira 
determina que a oferta do ensino religio-
so deve ser obrigatória nas escolas da rede 
pública de ensino fundamental, com ma-
trícula facultativa – ou seja, cabe aos pais 
decidir se os fi lhos vão frequentar as aulas.
Pesquisas recentes e ações na Justiça ques-
tionam a inclusão da religião nas escolas, já 
que, desde a Constituição Federal de 1890, 
o Brasil é um país laico, ou seja, a popula-
ção é livre para ter diferentes credos, mas 
as religiões devem estar afastadas do orde-
namento ofi cial do Estado.
Apesar da obrigatoriedade, ainda não há 
uma diretriz curricular para todo o país que 
estabeleça o conteúdo a ser ensinado, de 
maneira a garantir uma abordagem plural 
sem caráter doutrinário. Outro problema é 
a falta de critérios nacionais para contrata-
ção de professores de religião. Hoje, o país 
conta com 425 mil docentes, formados em 
diversas áreas.
O ensino religioso está presente no Brasil 
desde o período colonial, com a chegada 
dos padres jesuítas de Portugal para cate-

O professor, 
independentemente 
do seu credo, estaria 
ajudando os alunos a 
conhecer o papel da 
religião na sociedade 

e a melhorar o 
relacionamento com 

as diferenças

Escolas brasileiras enfrentam desafio de garantir 
ensino religioso sem privilegiar crenças

Religioso
Ensino

quizar os índios.
Atualmente, de acordo com a Constitui-
ção, a disciplina deve fazer parte da gra-
de horária regular das escolas públicas de 
ensino fundamental. Em 1996, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) defi niu que as unidades federativas 
são responsáveis por organizar a oferta, 
desde que seja observado o respeito à di-
versidade religiosa e proibida qualquer for-
ma de proselitismo ou doutrinação.
“Alguns historiadores que tratam da par-

ticipação da religião na vida pública mos-
tram que o ensino religioso foi uma con-
cessão à laicidade à época da Constituinte. 
Havia uma presunção de que religião era 
importante para a formação do caráter, da 
vida e dos indivíduos participativos e bons. 
Essa é uma presunção que discrimina gru-
pos que não professem nenhuma religião. 
Isso foi uma concessão à pressão dos gru-
pos religiosos”, avalia a socióloga Debora 
Diniz, da Universidade de Brasília (UnB).
Debora é autora, junto com as pesquisado-
ras Tatiana Lionço e Vanessa Carrião, do 
livro Laicidade e Ensino Religioso, publi-
cado no último semestre. O estudo inves-
tigou como o ensino religioso se confi gura 
no país e se as escolas garantem, na prática, 
espaços semelhantes para todos os credos, 
como preconiza a LDB (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional). A conclu-
são é que não há igualdade de representa-
ção religiosa nas salas de aula. “Ele é um 
ensino cristão, majoritariamente católico, e 
não há igualdade de representação religio-
sa com outros grupos, principalmente os 
minoritários”, destaca Debora.
Há mais de uma década acompanhando 
essa discussão, o Fórum Nacional Perma-
nente do Ensino Religioso (Fonaper) reco-
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Intolerância religiosa afeta autoestima de alunos 
e dificulta aprendizagem, aponta pesquisa 

nhece que há muitos desafios para garantir 
a pluralidade. Mas defende que o conteúdo 
é importante para a formação dos alunos. 
“Nós vislumbramos, desde a LDB, que o 
ensino religioso poderia assumir uma iden-
tidade bastante pedagógica, que fosse de 
fato uma disciplina como qualquer outra 
e que a escola pudesse contribuir para o 
conhecimento da diversidade religiosa de 
modo científico. O professor, independen-
temente do seu credo, estaria ajudando os 
alunos a conhecer o papel da religião na 
sociedade e a melhorar o relacionamento 
com as diferenças”, aponta o coordenador 
do Fonaper, Elcio Cecchetti.
No Rio de Janeiro, por exemplo, o ensi-
no religioso é oferecido apenas nas escolas 
estaduais. Nas unidades municipais, ainda 
não foi implantado, mas há um projeto de 
lei em tramitação na Câmara dos Vereado-
res da capital fluminense que prevê a ofer-
ta nas cerca de mil escolas da rede, com 
frequência facultativa. A recepcionista 
Jussara Figueiredo Bezerra tem dois filhos 

que estudam em uma escola municipal da 
zona sul do Rio de Janeiro e acompanha 
com certo receio a discussão. Ela é evangé-
lica e acredita que esses valores devem ser 
transmitidos em casa, pela família.
“Quem são os professores que vão dar as 
aulas de religião? Será que eles serão impar-
ciais? Além disso, com tantas dificuldades e 
carências que o ensino público já enfrenta, 
por que gastar dinheiro com isso? Esses 
recursos poderiam ser usados de outra for-
ma, para melhorar a estrutura já existente 
nas escolas. Quem quiser aprender mais so-
bre uma religião deve procurar uma igreja 
ou uma instituição religiosa”, opina.
Para quem lida na ponta com os delicados 
limites dessa questão, torna-se um desafio 
garantir um ensino religioso que contem-
ple as diferentes experiências e crenças en-
contradas em uma sala de aula. “Nós pre-
feriríamos que a oferta do ensino religioso 
não fosse obrigatória porque a escola é lai-
ca e deve respeitar todas as religiões. O que 
a gente quer é que os dirigentes possam 

utilizar essas aulas com um proveito muito 
melhor do que a doutrinação, abordando o 
respeito aos direitos humanos, a diversida-
de e a tolerância, conceitos que permeiam 
todas as religiões”, defende a presidenta da 
União Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação (Undime), Cleuza Repulho.
Atualmente, duas ações diretas de incons-
titucionalidade (Adin) questionam a ofer-
ta do ensino religioso no formato atual e 
aguardam julgamento no Supremo Tribunal 
Federal (STF). Uma delas foi proposta pela 
Procuradoria-Geral da República (PGR) e 
questiona o acordo firmado em 2009 entre 
o governo brasileiro e o Vaticano. O Artigo 
11 desse documento, que foi aprovado pelo 
Congresso Nacional, determina que “o en-
sino religioso, católico e de outras confissões 
religiosas, de matrícula facultativa, constitui 
disciplina dos horários normais das escolas 
públicas de ensino fundamental”. Ao pau-
tar o ensino religioso por doutrinas ligadas 
a igrejas, o acordo, na avaliação da PGR, 
afronta o princípio da laicidade.
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A pesquisadora Denise Carrera conheceu 
casos de intolerância religiosa em escolas de 
pelo menos três estados – Bahia, Rio de Ja-
neiro e São Paulo. A investigação será incluí-
da em um relatório sobre educação e racismo 
no Brasil, ainda em fase de finalização.
Denise, ligada à Plataforma de Direitos 
Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais 
e Ambientais (Dhesca Brasil), que reúne 
movimentos e organizações da sociedade 
civil, conta que durante a pesquisa, obser-
vou que a intolerância religiosa no Brasil se 

manifesta principalmente contra as pessoas 
vinculadas às religiões de matriz africana.
Denise e sua equipe ouviram de famílias, 
professores e entidades religiosas casos 
que vão desde humilhação até violência 
física contra alunos de determinadas reli-
giões. E, muitas vezes, o agressor era um 
educador ou membro da equipe escolar. 
Alunos que são discriminados dentro da 
escola, por motivos religiosos, culturais 
ou sociais, têm o processo de aprendiza-
gem comprometido. 

Para ela, a religião está presente na esco-
la não só na disciplina de ensino religioso. 
“Há aqueles colégios em que se reza o 
Pai-Nosso na entrada, que param para fa-
zer determinados rituais, cantar músicas 
religiosas. Criticamos isso no nosso re-
latório porque entendemos que a escola 
deve se constituir como um espaço laico 
que respeite a liberdade religiosa e não 
que propague um determinado credo ou 
constranja aqueles que não têm vínculo 
religioso algum”, diz.
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HAPPY HOUR

Os tradicionais táxis pretos de Londres agora 
começam a dar lugar a novas cores

Black Cabs
A tradição nas ruas de Londres
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O Black Cab é 
considerado o melhor 
taxi do planeta pela 

quarta vez consecutiva
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Incorporado ao panorama da cidade, 
como o red double decker, os tradicionais 
táxis pretos de Londres, os Black Cabs, 
agora começam a dar lugar a novas cores, 
como o amarelo e o rosa. Isso se deve às 
propagandas nas laterais. No mais, conti-
nua tudo igual. O compartimento do pas-
sageiro continua separado da cabine do 
motorista. O trajeto continua sendo sem-
pre o mais curto e o preço da corrida lá nas 
alturas. E continua sendo o melhor serviço 
de táxi do mundo.
O Black Cab desponta lá na frente como 
melhor do planeta pela quarta vez conse-
cutiva, segundo pesquisa do site Hotels.
Em segundo lugar estão os táxis de Nova 
York, seguidos pelos de Hong Kong e Tó-
quio. Singapura, Bangcok, Berlin, Helsinki, 
Dublin e Madri completam o top 10.
Não é por acidente que os ingleses são 
eleitos melhores do mundo. Lá, é preciso 
um curso de 3 a 4 anos para ser taxista. A 
profissão é regulada pelo London Hackney 
Carriage. O órgão regula os preços, as re-
gras de conduta, vende os carros, treina e 
aplica as provas (principalmente com ava-
liações de menor itinerário).

Comporte-se
Os motoristas são os proprietários e são 
empresas de um homem só. É comum eles 
recusarem pegar passageiros bêbados, para 
evitar limpar vômito. Um motorista de bla-
ck Cab não abre a porta para passageiros 
até que você diga onde vai e, caso ele não 
esteja a fim de dirigir pra aquelas bandas, 
simplesmente te diz não e segue em frente.
Nunca deixe lixo nos táxis. Eles têm muito 
orgulho de seus veículos, portanto, com-
porte-se. Aliás, comporte-se em qualquer 
taxi do mundo.
Existem coisas obrigatórias em cidades vi-
sitadas mas, se você tem o sonho de assistir 
a um musical num teatro do West End e 
voltar de Black Cab com um cachimbo na 
boca se achando o próprio Sherlock Hol-
mes - desista. Agora é proibido fumar no 
interior dos táxis ingleses.
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