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DIVERSIDADE: ASPECTO RELIGIOSO 

 

RESUMO 
 
OBJETIVO: A religiosidade é algo muito presente nas vidas das pessoas, principalmente na vida dos 
brasileiros que, muitas vezes, não tem apenas um único credo. O presente trabalho tem o intuito de 
estudar como é o dia a dia de educadores acerca da questão da diversidade religiosa nas escolas, 
uma vez que deve ser oferecida, mas de maneira não obrigatória. MÉTODO: Conforme Gil, (2002) 
com relação aos procedimentos técnicos, para este tipo de trabalho, se fazem necessárias duas formas 
de pesquisa: bibliográfica e documental, a fim de que seja contemplado o mínimo necessário neste 
trabalho em andamento. RESULTADOS: As religiões podem pacificamente e reivindicar seus direitos, 
e, ao mesmo tempo, tornar pública essa diversidade desconhecida pela sociedade. Esse é um 
despertar de uma nova consciência tão necessária que não admite que professores sejam meros 
espectadores diante do preconceito, do abuso, do fanatismo e comecem a buscar formas de banir 
qualquer forma de preconceito em sala de aula. CONCLUSÃO: É muito comum conhecer pessoas de 
diferentes religiões e, consequentemente, com tradições e hábitos diversificados. Respeitar essas 
diferenças é fundamental, principalmente porque o objetivo principal das religiões é transmitir os 
aspectos positivos dos seres humanos, relacionados à sua natureza, princípios e valores, tendo 
sempre em mente a compreensão do outro 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O mundo de hoje, talvez por conta da globalização, possibilita que se saiba muito 

mais que há dez anos atrás. Com tal sabedoria, as pessoas se tornam expostas a diferentes 

formas de cultura, religião e educação. Há um agravante em como se deve tratar, aceitar, 

conhecer, apresentar, conviver e respeitar essas diferenças, bem como, os professores 

devem ensinar o que é necessário, ressaltando diferenças, mas preservando respeito e 

igualdade. 

 

1. A DIVERSIDADE E SEUS DESDOBRAMENTOS: DIVERSIDADE RELIGIOSA 

 

Diversidade, seja ela cultural, social, étnica e biológica, está presente em nossa vida a 

todo momento. Isso se dá por uma questão cultural, biológica ou por uma questão que prioriza 

algumas escolhas tais como: corte de cabelo, estilo de roupa, música, gostos pessoais, 



interesses, ou até mesmo de características da própria natureza, a saber: cor dos olhos, pele, 

características físicas e etc.  

A Religião, que segundo o site www.brasilescola.com.br “pode ser definida como um 

conjunto de crenças e práticas sociais relacionadas com a noção de sagrado”, refere-se um 

assunto que sempre levanta questionamentos e conflitos. E quando se faz necessário ser 

tratado em sala de aula, pode gerar, por vezes algum tipo de problema. Faz parte do ser 

humano desenvolver e praticar os ritos religiosos, e todo o rito devem ser respeitado por todos, 

pois 

é que, até onde se sabe, todas as religiões possuem um conjunto de símbolos 
que remetem ou são alvos de reverência e/ou respeito. Esses símbolos estão 
ligados a rituais ou cerimônias, dos quais a comunidade de fiéis participa 
ativamente. Isso quer dizer que, em toda religião, existem objetos ou ideias 
simbólicas que representam algo a ser reverenciado e admirado. No Budismo, 
por exemplo, a imagem de Buda, ainda que este não seja visto como uma 
divindade, é alvo de reverências e admiração. 
(http://mundoeducacao.bol.uol.com.br)  

 

A crença religiosa possui diversas origens: católica (evangélica, protestante), budista, 

islamismo e espírita (umbanda e kardecista), dentre outras, são as mais comuns. A 

diversidade religiosa não é discutida apenas nos dias de hoje, mas há muito tempo, gerando, 

no passado e presente, inclusive guerras. 

Para se ter uma ideia, de como é a religiosidade no Brasil é preciso apreciar o gráfico 

a seguir: 

 

Fonte: https://manualdoateu.wordpress.com/religioes-no-brasil/ 
 

De acordo com o gráfico os católicos são maioria, mas não é por esse motivo 

que devem ter prioridades com relação ao tratamento das outras religiões. No entanto, falar 

http://www.brasilescola.com.br/
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/


sobre religião é algo muito complexo, mas indispensável, uma vez que as escolas, 

sobremaneira as públicas, pela LDB Nº 9.475/1997, apresenta abordagem inovadora para tal 

disciplina no âmbito escolar no Brasil, que antes era conservador e agora parece buscar a 

parece ser tratado por meio dos estudos da diversidade religiosa. 

Tratar de religiosidade traz pontos positivos e negativos, uma vez que nada que 

é exagerado é benéfico para o ser humano. Segundo Ana Maria Niemeyer, professora do 

departamento de antropologia da universidade Estadual de Campinas para o site 

novaescola.org.br. “a discriminação afeta a autoestima do estudante. Isto reflete no 

aprendizado e é uma das causas da evasão”. 

E também a pesquisadora Débora Diniz relata para o site unb2. unb.br. “Que o 

estimulo ao preconceito chega ao ponto de associar uma pessoa sem religião ao nazismo 

ideologia alemã que tinha como preceitos o racismo o antissemitismo, na primeira metade do 

século XX”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando as pessoas se permitem conhecer as vivências e práticas religiosas dos 

outros, não estão abrindo mão de suas convicções ou crenças, pois quanto mais é conhecida 

a religiosidade do outro, maior discernimento e clareza os outros terão também sobre a religião 

que seguimos. Dialogar, conhecer, estudar ou pesquisar o universo religioso são atividades 

fascinantes, interessantes e servem, sobretudo, para acabar com os fundamentalismos, com 

uma ideia estática, de que uma religião é única e de que todas as demais formas têm de ser 

abolidas, uma vez que as religiões são caminhos diferentes que buscam o mesmo fim. E, de 

alguma forma devem ser trabalhadas em sala de aula. Este é o ponto mais crucial aqui. 
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