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RESUMO  
 

 
 
 
 

Este trabalho apresenta um breve resultado da pesquisa de conclusão de curso sobre o Caráter 

Laico da Educação Pública em duas Escolas Públicas, da Rede Estadual, na cidade de 

Diamantina - Minas Gerais, uma localizada na região central e outra num bairro de periferia. 

Foram adotados nesta pesquisa para coleta de dados: a Revisão Bibliográfica, a Observação 

Participante e análise documental dos Projetos Políticos Pedagógicos, Regimentos e Planos de 

Ensino, com objetivo de investigar se ocorre a violação da laicidade na Educação Pública. As 

perguntas norteadoras são: a laicidade é violada no ambiente escolar? Outras religiões teriam 

oportunidade e acesso de apresentarem a sua cosmologia? Quais são os signos apresentados nas 

duas escolas públicas, em que se caracteriza a violação do caráter laico? As religiões de matrizes 

africanas teriam espaços de expor seus princípios na Educação Pública? Buscamos alcançar 

respostas para tal questão e laçam-se os seguintes objetivos: analisar o contexto histórico em 

que se insere o tema laicidade em escolas estaduais da Rede Pública Estadual, localizada na 

cidade de Diamantina – MG; compreender se a escola pública consegue manter-se a laicidade; 

verificar o que dizem os autores sobre estado laico e confrontar tais levantamentos bibliográficos 

com a realidade social coletada na ida ao campo de investigação. A pesquisa se justifica pelo 

interesse em pesquisar sobre o assunto, que surgiu durante as atividades acadêmicas e empíricas, 

enquanto licencianda em período de estágio supervisionado, em turmas das Escolas Públicas da 

Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, através das disciplinas Estágio II e III, além da 

experiência acadêmica e empírica acumulada na ação do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência – PIBID, pude perceber e observar nas escolas, algumas questões, que se 

tornaram relevantes para a realização desta pesquisa. Dessa forma compreende-se que a garantia 

do ensino Laico, possibilita garantir uma educação de qualidade que promova aos educandos a 

leitura da realidade de maneira crítica e transformadora da sua realidade social. 
 
 

Palavras-chave: Laicidade; Educação; Escola Pública.
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INTRODUÇÃO 

 

 
 
 
 
 

Este trabalho de conclusão de curso, cujo tema é a laicidade na Educação Pública, 

realizou uma revisão de literatura, com posterior investigação no campo, através do instrumento 

observação participante, e como lócus da pesquisa de campo, adotamos duas escolas da rede 

pública Estadual de Minas Gerais, que atendam o ensino fundamental, do 1º ao 5º anos, e do 6º 

ao 9º anos. 

 
A questão que movimenta esta pesquisa é saber como um ambiente escolar, no qual, 

a diversidade e as diferenças constituem este espaço, mantém o caráter laico da educação 

pública? Compreendemos que a diferença compõe a natureza e o cenário social, ela está presente 

em todas as partes, as pessoas são diferentes em suas especificidades, suas histórias e vivências, 

o ambiente escolar é um misto das “diferenças”, a composição demográfica da comunidade 

escolar apresenta representantes de diferentes grupos étnicos, que possuem crenças, 

religiosidades e cultura diversas. 

 
O processo de escolarização na Educação Básica, e nas instituições públicas, tem 

por característica ser um espaço em que a diversidade está representada. Ribeiro, Souza e Souza 

(2008), consideram que a escola tem um papel fundamental na formação dos cidadãos, que 

sejam capazes de conviver e dialogar com a diversidade. Este exercício para promover a 

cidadania leva em consideração, no processo de seleção e apresentação dos conteúdos escolares, 

os aspectos culturais, sociais e históricos do Brasil? 

 
Quando se tratam das aulas de Ensino Religioso nas Escolas Públicas, essa inclusão 

dos aspectos culturais, sociais e históricos são amplamente representados? Na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394/96, indica que a matrícula nesta disciplina será 

facultativa, propõe que o ensino assegure o respeito à diversidade de credos, e iniba a imposição 

de dogmas, será que no concreto isso acontece? Os alunos de crenças religiosas de matriz 

africana sentem-se confortáveis em dialogar sobre a sua religião nestes espaços de aula? Se o 

papel da escola é o de reconhecer os sujeitos que integram a sociedade, é possível afirmar que 

os filhos de ateus não estejam sendo respeitados?
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Nas duas questões mencionadas anteriormente, se confirmadas, o respeito a 

diferença e a laicidade estarão violados. Este é o universo desta pesquisa, levantar dados sobre 

o Caráter Laico da Educação Pública em duas escolas públicas da Rede Estadual de Ensino, 

localizadas na cidade de Diamantina – MG. Esta pesquisa foi dividida em: revisão bibliográfica 

e pesquisa de campo, através do instrumento observação participante, que acontece em dois 

momentos, na entrada dos alunos nos turnos e durante o intervalo/recreio. Buscamos levantar 

a questão central deste estudo que é saber se as escolas de ensino fundamental da Rede Pública 

Estadual, localizadas na cidade de Diamantina – MG respeitam o caráter laico da educação 

pública? 

 
O que significa Laicidade? Recorremos a Domingos (2009, p.46), ao asseverar que 

“laicidade não é o antirreligioso na sociedade, mas o arreligioso na esfera pública (...) é a 

separação entre fé (domínio privado) e instituição (Igreja = instituição de domínio público)”. 

Na opinião da autora, a laicidade permite a convivência pacífica entre as religiões, e busca-se 

o respeito à diversidade. 

 
Domingos (2009) compreende que o Ensino Religioso nas escolas, gera 

interpretações equivocadas, das quais, muitos confundem a laicidade com o anticlericarismo e 

ao ateísmo, o que leva a ser incompreendido, e não deveria ser assim, e ainda sinaliza que: 

 
A existência da disciplina “Ensino Religioso” no currículo da escola fundamental 

brasileira pode parecer um contrassenso, quando se considera que o Brasil é um 

Estado laico. A própria definição do que seja um Estado laico é mal compreendida, 

quando se confunde laicidade e anticlericalismo, ou laicidade e ateísmo. Na tentativa 

de se separar o espiritual do temporal (Estado e Igreja), muitos movimentos surgiram 

e culminaram com o aparecimento dos Estados laicos. Mas muitas pessoas ainda 

confundem Estado Laico com Estado sem religião ou contra a religião (p. 45,46). 

 
Essa relação conflitante entre laicidade e ensino religioso não se apresenta neste 

tempo, na historiografia brasileira, no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, a 

relação entre liberais e católicos foi tensa, quando estes intelectuais apresentaram o documento 

de manifesto que teve a finalidade de Reconstrução Educacional do Brasil. Este grupo de 

intelectuais denominaram-se como escolanovistas, que buscou inovar a escola tradicional, e 

adotou o lema: Ao Povo e ao Governo. 

 
Este  movimento  dos  Pioneiros  da  Escola  Nova,  defendia  uma  organização
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educacional considerada moderna e inovadora, que inseria novas propostas didático- 

pedagógicas na metodologia de ensino. Este grupo enfrentou conflitos na sociedade brasileira 

dos anos 1930, principalmente, em razão da proposta de laicidade na educação pública, e isso 

não agradou aos intelectuais e educadores ligados à Igreja Católica, que defendiam a 

manutenção do Ensino Religioso desenvolvido nas escolas públicas. A laicidade na educação 

pública foi defendida pelos Pioneiros da Educação Nova: 

 
Era preciso, pois, imprimir uma direção cada vez mais firme a esse movimento já 

agora nacional, que arrastou consigo os educadores de mais destaque, e leva-lo a seu 

ponto  culminante  com  uma  noção  clara  e  definida  de  suas  aspirações e  suas 

responsabilidades. Aos que tomaram posição na vanguarda da campanha de 

renovação educacional, cabia o dever de formular, em documento público e  o 

governo, a posição que conquistaram e vêm mantendo desde o início das hostilidades 

contra a escola tradicional (INEP, 1984, p. 409). 

 
Tomamos como base a questão da laicidade, e ao conhecer fatos da historiografia 

da educação pública brasileira, é possível perceber que a Igreja Católica, desde o período 

colonial, exerceu sua influência religiosa sobre as propostas educacionais para o nosso país. No 

ano de 1889, após a instauração da República no Brasil, e com a primeira Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil, em 1891, há menção sobre religiosidade, na seção II, 

a Declaração de Direitos, incluindo o artigo 72, cujos parágrafos 3º a 7º tratam de direitos 

relacionados à liberdade religiosa. 

 
A Constituição de 1891 é a única a não mencionar, direta ou indiretamente, o Ensino 

Religioso. Nela constituem ressalvas que resultam uma mudança radical da situação vigente no 

regime imperial, por exemplo, em que foi promulgada a Constituição de 1824. Diz o texto: 

 
Seção II, Declaração de direitos. [...] Art. 72. A Constituição assegura a brasileiros e a 

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, 

à segurança individual e à propriedade nos termos seguintes: [...] § 3º Todos os 

indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, 

associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições do direito 

comum. § 4º A República só reconhece o casamento civil, cuja celebração será 

gratuita. § 5º Os cemitérios terão caráter secular e serão administrados pela autoridade 

municipal, ficando livre a todos os cultos religiosos a prática dos respectivos ritos em 

relação aos seus crentes, desde que não ofendam a moral pública e as leis. § 6º Será 

leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos. § 7º Nenhum culto ou igreja 

gozará de subvenção oficial, nem terá relações de dependência ou aliança com o
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Governo da União, ou dos Estados (p. 81, 82). 
 
 

O ensino religioso continuou sendo ministrado, ainda que de modo facultativo, em 

alguns estados. O que evidência a forte influência da Igreja Católica no processo político, 

mesmo em um Estado Republicano laico, ao nosso entendimento isso contraria os princípios 

vigentes da própria Constituição. 

 
O Ensino Religioso ampliou seu espaço, devido a forte mobilização eclesial, na 

Constituição de 1934. Essa retomada do ensino religioso na constituição se dá por inúmeras 

ações da Igreja Católica, o que se evidencia com a Revolução de 1930, que pôs fim à República 

Velha. No Governo Vargas, foi reestabelecido a aliança entre Igreja e Estado, desta forma o 

Ensino Religioso foi inserido no currículo das escolas públicas, estabelecido pela Constituição 

de 1934, em seu Art. 153, que diz: 

 
“O ensino religioso será de frequência facultativa e ministrado de acordo com os 

princípios da confissão religiosa do aluno manifestada pelos pais ou responsáveis e 

constituirá matéria dos horários nas escolas públicas primárias, secundárias, 

profissionais e normais” (BRASIL, 1934). 

 
Na Constituição de 1937, a liberdade religiosa não é garantida, assim, como na 

Constituição anterior, uma vez que a Ditadura da Era Vargas havia sido implantada no Brasil. 

Somente nos decretos-lei, da Lei Orgânica, o ensino religioso é explicitado como disciplina. As 

Constituições de 1934 e 1937 vigoraram no Brasil mesmo após a extinção do Estado Novo, que 

coincidiu com o fim da Segunda Guerra Mundial. Nestas duas Constituintes, o ensino religioso 

permaneceu facultativo aos mestres e aos alunos. 

 
Na tentativa de compreender qual era o princípio da liberdade religiosa no final da 

primeira metade do Século XX no Brasil, a Constituição de 1946, que foi promulgada em 18 

de setembro de 1946, chamada de a nova Constituição dos Estados Unidos do Brasil, traz em 

seu art. 141. 7° parágrafo, um avanço em relação ao que se pode chamar de liberdade religiosa: 

 
(...) a liberdade de consciência e de crença será respeitada como absoluta, não 

comportando restrições. (...) Todas as religiões têm seus direitos, mas nenhuma delas 

poderá exercê-los preterindo, ameaçando ou restringindo idênticos direitos 

assegurados às outras religiões. (...) Dentro desta neutralidade simpática a todas as 

manifestações de caráter religioso, o Estado pode atingir a sua finalidade, sem prejuízo 

dos benefícios de ordem espiritual que trazem as instituições e os credos religiosos ao 

progresso moral do país (p. 247).
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A Constituição de 1946, denominada de Leis Orgânicas de Capanema, criadas 

durante a gestão do Ministro da Educação Gustavo Capanema, que foram promulgadas através 

de um coletivo de Leis Relacionadas ao Ensino Brasileiro, dentre elas, algumas que obedeciam 

às conveniências políticas, e principalmente, um “pacto” com a igreja católica no que se 

relaciona ao Ensino Religioso. 

 
Na Reforma de Capanema, as Leis Orgânicas, estudos apontam que ocorreu uma 

forte influência da Igreja Católica, tanto na formulação das políticas educacionais, quanto na 

composição de quadro de pessoal na inserção no serviço público1, lembramos que assunto será 

explorado detalhadamente na fundamentação teórica. 

 
A Constituição de 1988, em seu Artigo 19, garante a liberdade religiosa individual 

dos seus cidadãos, e através da Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB), LDB nº. 9.394/96, 

reafirma o respeito à diversidade religiosa quando estabelece que a matrícula na disciplina de 

ensino religioso nas escolas públicas é de caráter facultativo, entretanto observa-se que ainda 

que viole a legislação, e os princípios educativos desta legislação, a Igreja Católica não perdeu 

sua influência na elaboração das políticas públicas educacionais, Se numa escola, há exposição 

de imagens e crucifixos, além de adotar algumas práticas de cunho católico ou neopentecostal, 

isso não desrespeitaria a consideração e orientação religiosa daqueles alunos que não professam 

tais religiosidades de matriz europeia? 

 
A educação pública passou por várias mudanças e transformações ao longo da 

história republicana brasileira, os registros da historiografia da educação, sinalizam que uma 

forte influência da Igreja Católica, que pode ser percebida nos processos de escolarização 

contemporânea. 

 
Este tema se justifica, pois, ao pesquisar sobre o assunto e conhecer mais as práticas 

aplicadas nas escolas, contribui para análises e pesquisas vindouras e indaga-se: há ou não 

violação da a laicidade em escolas da Rede Pública Estadual de Diamantina? Quais são as 

estratégias das escolas observadas na Rede Pública Estadual em Diamantina para manter o 

caráter laico da Educação Pública? Caso seja violada a laicidade, é possível identificar qual 

religião  predomina  na  escola?  Nas  escolas  investigadas,  existem  símbolos  e  signos  que 
 
 

 
1 Lembramos que neste período, não havia concurso público para compor o quadro de servidores públicos, somente 

na Constituição de 1988 é que tal decisão passou a ser adotada e vigora até os dias de hoje.
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representam a influência da religião católica e/ou de outras religiões nos ambientes observados? 
 
 

Já que o objetivo geral deste trabalho é investigar e analisar como ocorre o respeito 

à laicidade no tempo de escolarização, questiona-se, também, se é possível conhecer quais 

conteúdos são dialogados na disciplina Ensino Religioso. As fontes documentais: Projeto 

Político Pedagógico, Plano de Ensino e Regimento Escolar nos dão pista sobre a promoção de 

quais conteúdos são dialogados em Ensino Religioso? 

 

 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

 
 
 
 
 

Objetivo Geral: 
 
 

Investigar o caráter da laicidade em duas escolas públicas de ensino fundamental da Rede 
 

Estadual, localizadas na cidade de Diamantina – MG. 
 

 
 

Objetivos Específicos: 

Conhecer o contexto histórico em que se insere o tema laicidade na educação brasileira; 

Compreender se a educação pública da Rede Estadual de Minas Gerais, localizada na cidade de 
 

Diamantina – MG consegue manter o caráter laico do ensino público; 
 
 

Identificar através da confecção de relatórios de observação, se há violação da laicidade nas 

atividades cotidianas das escolas investigadas; 

Confrontar dados coletados no campo com os dados teóricos e saber a realidade da laicidade 

nas escolas investigadas em Diamantina – MG. 

 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA
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O interesse pelo tema nasceu através das práticas cotidianas do Estágio 

Supervisionado, em turmas da Rede Pública Municipal de Diamantina e da Rede Pública 

Estadual de Minas Gerais, localizadas na cidade de Diamantina – MG. O desenvolvimento desta 

pesquisa também se deve as ações enquanto bolsista do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência – PIBID, no Projeto Interdisciplinar Ler e Ser da UFVJM. 

 
Essas duas ações, despertaram-me o interesse em conhecer o caráter laico da 

educação pública, e a relevância deste estudo, tendo em vista que, Diamantina é uma cidade 

histórica, com ampla manutenção do conservadorismo católico, que mantém as suas tradições 

religiosas e culturais, promove uma ação coercitiva nos cidadãos desta cidade, entendo que tal 

investigação seja necessária em razão da hipótese de se ter uma influência da religiosidade de 

matriz europeia na cultura escolar. Buscamos saber se há violação da laicidade na educação 

pública em escolas da rede estadual nessa cidade? Os dados e questões levantados na produção 

desta pesquisa foram acumulados durante as experiências acadêmicas do Curso de Licenciatura 

em Educação Física na UFVM. 

 
Este estudo se justifica por razões: acadêmicas, pessoais e políticas. Por razão 

acadêmica, este tema apresenta significativa relevância teórica, metodológica e científica. A 

imersão neste tema poderá ampliar as minhas possibilidades de realização de formação 

continuada. A questão da laicidade está presente nos debates da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), e no Plano Nacional de Educação (PNE), isso revela o quanto é atual as 

discussões e os debates sobre esta temática, promove possíveis rupturas com correntes e linhas 

epistemológicas (concepções, mitos, preconceitos, princípios etc.) que permeiam o tema 

laicidade. 

 
Por razão pessoal, compreendo a importância da realização desta pesquisa, e o 

quanto me oportunizou a conhecer sobre laicidade e educação. A minha percepção enquanto 

educadora se ampliou com a imersão neste tema. Compreendo que durante a minha prática 

pedagógica na escola, poderei atuar com atenção sobre as questões que violam o caráter laico 

da educação pública. Sobre o Ensino da Educação Religiosa, acumulei conhecimento nesta área 

que possibilitam intervir quando for preciso se algum direito dos alunos for violado ou se a sua 

religiosidade tem provocado atitudes preconceituosas  vindas de professores ou de outros 

alunos. 
 

Pela razão política, entendo que a religiosidade faz parte da cultura da humanidade, 

o acesso as convicções e dogmas religiosos tem espaço e templo, a escola pública é um espaço
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de representação de um Estado laico, que precisa ser mantido, para evitar o avanço de práticas 

preconceituosas relacionadas as diferenças devido a religião. Este estudo possibilita aos 

professores e colegas do Departamento de Educação Física da UFVJM a conhecer o tema da 

laicidade na educação, e inserir na agenda de discussões o tema da religiosidade, enquanto 

cultura a ser dialogada no ambiente escolar da Educação Básica e do Ensino Superior. 

 
 
 

 

METODOLOGIA 
 

 
 

Inicialmente, elaborou-se uma pesquisa de revisão bibliográfica sobre o tema 

Laicidade e Educação, buscou-se percorrer um breve dado histórico nas medidas legais sobre 

Estado Laico e Escolas Públicas. 

Adotamos uma revisão bibliográfica que norteou a revisão teórica deste trabalho, e 

buscamos selecionar para análise, textos legais e acadêmicos, que abordam a Laicidade na 

Escola Pública, tais como: As Leis Orgânicas de Capanema, Constituição de 1946; LDB nº. 

9.394/96; Cultura afro-brasileira; livros e artigos, em que a produção dos autores se relaciona 

ao tema desenvolvido nesta pesquisa, citamos enquanto exemplo, a produção de Luiz Antônio 

Cunha, do qual tivemos acesso através do site Observatório da Laicidade na Educação 

(www.edulaica.net.br Último acesso em 20 de Agosto de 2017), este autor é um grande defensor 

de que a escola pública não deve ser arena de disputas religiosas. Sobretudo, ao tipo de pesquisa 

que realizamos, Marconi e Lakatos (2003), descrevem o que representa a revisão bibliográfica 

quando é adotada enquanto instrumento de construção da pesquisa: 

 
 

A pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já 

realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados 

atuais e relevantes relacionados com o tema. O estudo da literatura pertinente 

pode ajudar a planificação do trabalho, evitar publicações e certos erros, e 

representa uma fonte indispensável de informações, podendo até orientar as 

indagações.  (p. 158) 

 

 

Realizamos ida ao campo de investigação, e solicitamos autorização por documento 

escrito, assinado pelo orientador desta pesquisa, entregamos pessoalmente a direção de cada 

uma das duas escolas da rede pública Estadual de Minas Gerais, localizadas na cidade de 

Diamantina – MG, uma que atende o ensino fundamental nos anos do 1º ao 5º, e outra que

http://www.edulaica.net.br/
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atende o ensino fundamental nos anos de 6º ao 9º. Tivemos autorização favorável das duas 

direções, para realizar a coleta de dados nestas escolas selecionadas. Optamos pela observação 

participante e pela análise documental enquanto instrumentos de coleta de dados no campo de 

investigação. 

Foi escolhido o método de Observação Participante, para observar os momentos de 

entrada dos alunos e os momentos de intervalo das aulas (no recreio), com finalidade de 

conhecer a realidade social e saber se a laicidade da educação é violada. Gil (1989), em sua obra 

“Métodos e Técnicas de Pesquisa Social”, menciona que “a observação constitui, sem dúvida, 

importante fonte de conhecimento, e este instrumento de coleta de dados busca abordar o 

conhecimento do mundo (p. 10) ”. O autor lembra que o método observacional adotado pelo 

pesquisador, busca auxiliar aquele fenômeno em que observa-se algo que acontece ou já 

aconteceu: 
 

O método observacional é um dos mais utilizados nas ciências sociais e apresenta 

alguns aspectos curiosos. Por outro lado, pode ser considerado como o mais primitivo, e 

consequentemente o mais impreciso. Mas, por outro lado, pode ser tido como um dos 

mais modernos, visto ser o que possibilita o mais elevado grau de precisão nas ciências 

sociais. (...) a fim de observar o que se segue, ao passo que no estudo por observação 

apenas observa algo que acontece ou já aconteceu. (...) há investigações em ciências 

sociais que se valem exclusivamente do método observacional. Outras utilizam-no em 

conjunto com outros métodos. E pode-se afirmar com muita segurança que qualquer 

investigação em ciências sociais deve valer-se, em mais de um momento, de 

procedimentos observacionais (p. 16). 

Ainda sobre o Método de Observação como técnica de coleta de dados, Gil (1989) 
 

assevera que: 
 

(...) a formulação do problema, passando pela construção de hipóteses, coleta, análise e 

interpretação dos dados, a observação desempenha papel imprescindível no processo de 

pesquisa” e que “os fatos são percebidos diretamente, sem qualquer intermediação. 

Desse modo, a subjetividade, que permeia todo o processo de investigação social, 

tende a ser reduzida (p. 100). 

O autor ainda esclarece que a observação participante consiste na: 
 

(...) participação real do conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma 

situação determinada. Neste caso, o observador assume, pelo menos até certo ponto, 

o papel de um membro do grupo. Daí por que se pode definir observação participante 

como a técnica pela qual se chega ao conhecimento da vida de um grupo a partir do 

interior dele mesmo (Ibidem, p. 103). 

Corrobora nesta exposição sobre observação participante em pesquisa sobre a 

laicidade e/ou aspectos do Ensino
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Religioso no currículo e na cultura escolar, Proença (2007) preleciona sobre o a 

utilização do Método de Pesquisa da Observação Participante: 

A observação participante consiste num excelente recurso metodológico para pesquisa 

do campo religioso brasileiro pelo fato de possibilitar inserção mais densa nas práticas 

e representações vivenciadas pelas respectivas expressões religiosas escolhidas para 

estudo. Por esse método o pesquisador acompanha de modo mais próximo o evento 

de sua investigação; as incursões mais constantes nos cultos e situações cotidianas do 

grupo permitem-lhe maior decodificação dos imaginários, vocabulário, símbolos e 

ritos válidos e coerentes para os respectivos adeptos, com maior correspondência ao 

modo como os próprios integrantes vivenciam sua crença (p. 1). 

A observação participante foi realizada no campo de investigação, na visita à escola, 

em dias alternados, a fim de se observar entrada e recreio dos alunos, o comportamento dos 

mesmos em práticas religiosas ou não, e se acaso a observação se der positiva a 

manifestações/gestos/signos de prática religiosa, buscou-se reconhecer qual religião e quais 

ações/signos predominam. Adotamos caderno de campo, com a finalidade de realizar anotações 

dos fenômenos observados na escola, e para melhor organizar os resultados obtidos. 

O segundo momento da coleta de dados, adotou a pesquisa documental, que analisou 

documentos legais que norteiam o trabalho político e pedagógico de cada uma das duas 

instituições investigadas. Solicitamos permissão a direção das duas escolas, e tivemos 

autorização para ter acesso aos seguintes documentos: Plano Político Pedagógico, Planos de 

Ensino e Regimento Escolar, com finalidade de se verificar alguma descrição literal que pudesse 

representar a violação da laicidade em cada uma das escolas públicas investigadas. 

 
Enfim, pode se afirmar que a pesquisa adotou a Revisão Bibliográfica sobre o tema 

norteador, a Observação Participante in lócus, e a pesquisa documental dos documentos das 

escolas escolhidas. 

 
As escolas escolhidas que serviram de objeto de estudo para essa pesquisa de 

Observação Participante, foram duas escolas: uma na região central da cidade de Diamantina – 

MG, que no decorrer do Trabalho será tratada como Escola 1; a segunda, localizada numa região 

periférica da cidade de Diamantina – MG, que será tratada como Escola 2. 

 
 
 
 
 

REVISÃO TEÓRICA
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O que é Estado Laico, Laicidade? 
 

 
 

Adotamos como a principal fonte para realização desta revisão teórica na pesquisa, 

o site <www.educalaica.net.br>, que funciona como um Observatório da Laicidade na 

Educação, que reúne um amplo acervo de artigos sobre o tema. 

 
Neste site, encontramos uma descrição sobre a Laicidade do Estado, que sugere ser 

um processo, porque na antiguidade os Estados acreditavam que recebiam poder Divino para 

governar, baseava este governo no sagrado, e os governantes eram tidos com Deuses, o que 

retirava totalmente a legitimidade do Estado, dessa forma já que o Estado não nasceu Laico: 

“um Estado torna-se laico quando prescinde da religião para sua legitimidade, que passa a se 

basear exclusivamente na soberania popular” (Disponível em  www.educalaica.net.br último 

acesso em 20 de agosto de 2017). 

 
Mas enfim, o que é Laicidade? Estado Laico? Recorremos a Marília de Franceschi 

 

Neto Domingos (2009), que apresenta esta definição: 
 
 

Pode-se dizer que a origem da palavra laico ou leigo remonta à Antiguidade e refere- 

se ao que não é clerical, ao que pertence ao povo cristão como tal – e não à hierarquia 

católica – e ao que é próprio do mundo secular, por oposição ao que é eclesiástico. 

Contudo, é bastante difícil situar e datar com precisão o aparecimento do Estado laico 

(DOMINGOS, 2009, p. 47). 

 
Cunha (2016) destaca a gênese do conceito: “etimologia da palavra laico (do grego 

laos = povo (...) a laicidade do Estado é a secularização da cultura, isto é: o esvaziamento da 

religião das esferas sociais autônomas” (p. 4). 

 
Em contrapartida, Carvalho e Ribeiro (2010) afirmam que: 

 
 

a  liberdade religiosa encontra-se inserida nesse cenário, mas apresenta desafios 

particulares: fomentar a tolerância e a convivência entre visões de mundo muitas vezes 

antagônicas e tentar identificar a legitimidade do discurso religioso no Estado Laico 

(p. 173). 

 
Calado (2010) sinaliza que o Estado Laico não deve ser reconhecido enquanto um 

Estado ateu, devemos compreender que seja um Estado que possibilite aos seus cidadãos adotar 

uma posição de respeito a todas as crenças.

http://www.educalaica.net.br/
http://www.educalaica.net.br/
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atualidade: 

Cassamasso (2006) relativiza sobre a história da laicidade e o Estado Laico na

 
 

Objeto de estudo vinculado à história das relações entre o Estado e a Igreja que se 

inicia na França, no final do século XVIII, e se estende até os nossos dias. Concebida 

pelos franceses como artifício político-jurídico para executar e garantir a separação 

entre o Estado e a Igreja, bem como para disciplinar o exercício da liberdade religiosa 

no  âmbito  da  sociedade política, a  laicidade surge  limitada a  uma  experiência 

tipicamente nacional. (...) a consciência de que a laicidade é portadora de uma 

nacionalidade específica, a  francesa, é  utilizada freqüentemente como ponto de 

partida para reflexões e análise acerca da competência e da eficiência do Estado laico 

atual (p. 119). 

 
Silva (2003) corrobora nesta análise e argumenta que a laicidade é: 

 
 

(...) onde emerge a distinção entre o homem político e o homem religioso, entre a 

adesão fiel, polis e comunitas fidelium, sociedade civil e sociedade religiosa, 

ordenamento jurídico e ordenamento religioso. Tem início um prolongado, complexo 

e acidentado processo de separação entre Estado e religião, denominada pela 

sociologia de Max Weber como a separação das esferas de valor (p. 05). 

 
Cunha (2016) compreende que no Estado laico, a moral coletiva, particularmente 

aquela sancionada pelas leis, deixa de ser tutela da religião, e passa a ser definida estritamente 

no campo político. Tal mudança na composição das leis, inclusive naquelas que têm implicações 

éticas ou morais, tem elaboração na participação popular, isso representa que todos os cidadãos, 

adeptos ou não a uma crença religiosa, devem ser ouvidos neste processo. 

 
A opinião dos cidadãos deve ser levada em consideração na elaboração das políticas 

públicas no Estado Laico, e este, deve assumir a postura de não permitir a imposição de 

princípios religiosos nas políticas públicas, que visam atender a todos na sociedade, os cidadãos 

que não são adeptos a qualquer crença religiosa, devem submeter-se a uma lei que legisla em 

causa de uma determinada representação de religião? 

 
Pensamos que não, isso fere a condição democrática no Estado Laico. Cunha (2006) 

considera que o Estado laico não pode desconsiderar que os religiosos de todas as crenças e 

aqueles cidadãos que não são adeptos de qualquer religião, têm o direito de dialogar e opinar 

sobre as decisões de ordem política. O autor sugere que o Estado Laico deve renunciar o 

exercício da tutela moral sobre a sociedade, pela qual na história do nosso país, os religiosos



20  

 
 
 
 
 
 
 

católicos, e na atualidade os religiosos protestantes, têm emitido parecer e deliberado ações que 

atendem a sua própria versão dos seus valores, que representa aquilo que acreditam ser o melhor 

para sociedade. 

 
Cury (2004) compreende que o caráter facultativo da oferta do ensino religioso 

merece uma reflexão, o ser facultativo não representa não ser obrigatório na medida em que não 

é um dever, este caráter é direcionado para não ofender o princípio da laicidade. O mesmo pode-

se dizer sobre a vedação de quaisquer formas de proselitismo, e do fato de deixar uma entidade 

civil multirreligiosa a cargo da definição de conteúdos escolares. 

 
Cury (2004) continua no esclarecimento de que o caráter facultativo implica o livre- 

arbítrio do sujeito responsável pela realização ou não de alguma ação da qual foi proposto. Em 

suma, a faculdade implica na possibilidade de poder fazer ou não, de agir ou não como algo 

inerente ao direito subjetivo da pessoa. Na opinião do autor, para que o caráter facultativo seja 

efetivo, é ne c essá rio q ue, de ntr o d e um esp a ço , po r ex emplo, as instituições escolares, 

deve haver oportunidade de opção entre o ensino religioso e outra atividade pedagógica 

igualmente significativa para  aqueles que  não  fizerem a escolha pela  primeira opção de 

atividade curricular. 

 
Finalmente, Cury (2004) lembra que não se deve configurar o caráter facultativo 

como uma opção que represente a inatividade, a dispensa ou se tornar em situações que geram 

constrangimento ao aluno. Sobretudo, em relação a(s) atividade(s) pedagógica(s) alternativa(s), 

que o autor defende que estejam presentes no projeto político pedagógico das escolas, devem 

ter a mesma representação quando se indica ações do ensino religioso. Os atores sociais da 

comunidade escolar deverão ter participação ativa na elaboração do planejamento desta ação, 

do ensino religioso e das suas atividades alternativas, e isso, cristaliza o direito de manifestação 

democrática a qual a comunidade escolar sempre deve manter em exercício. 

 
 
 
 
 

O que a Legislação diz sobre Estado Laico e Laicidade e a sua relação com o currículo 

escolar? 

 
Nessa parte do trabalho buscamos dialogar com as leis que garantem a laicidade 

como um direito garantido nas instituições públicas, sobretudo representa o sentido da Laicidade 

no Estado.
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Constatamos que a legislação brasileira constitui-se como Laica, porém, 

entendimentos equivocados por parte de algumas instituições acabam por não cumprir o que 

propõem as próprias leis, violando o caráter laico como se fosse uma prática naturalizada. 

 
Em um caráter de hierarquia das leis, primeiramente, citaremos a Constituição 

Federal do Brasil de 1988, que diz que o nosso país é um Estado Laico, e há liberdade de crença, 

bem como a diversidade deve ser respeitada, já que a concretização da laicidade é a garantia de 

que o Estado respeite os Direitos Civis dos seus cidadãos. 

 
Cunha (2006) percebe uma contradição do Estado, em duas decisões legais, se o ato 

constitucional de 1988 delibera sobre a liberdade religiosa, a LDB 9.394/96 permite que as 

escolas públicas ministrem o Ensino Religioso durante o horário das aulas, como pode em 

algumas redes públicas, o ensino religioso ter características confessionais e dogmáticas? Na 

opinião deste autor, os textos legais devem estar alinhados aos princípios jurídicos da unidade 

e da harmonia. Sobretudo ao Ensino Religioso, a Constituição e a LDB devem ser 

reinterpretadas de modo a vedar conteúdos confessionais ou interconfessionais. 

 
A sugestão de Cunha (2009) é de que na disciplina Ensino Religioso deveria 

contemplar a exposição e discussão, sem qualquer proselitismo, das doutrinas, das práticas, da 

história e de dimensões sociais das diferentes religiões, bem como de posições não-religiosas, 

como o agnosticismo e o ateísmo, sem qualquer tomada de partido por parte dos educadores. A 

seleção destes educadores deveria atender a mesma de qualquer outro professor selecionado 

para atuar na rede pública de ensino, admitidos em concurso público, por critérios que não 

incluam o seu credenciamento/comprovação/pertencimento as instituições religiosas. O autor 

imagina que as escolas públicas propiciariam a opção de escolha aos seus alunos, no objetivo 

de oportunizar uma formação escolar que amplie a sua reflexão crítica sobre a realidade social. 

 
Se na Legislação Federal revelam as contradições do Estado, quando se analisa o 

caráter da laicidade, vejamos a descrição da legislação do Estado de Minas Gerais, a Lei 

Estadual      nº.      15.434/2005,      que      dispõe      sobre      o      ensino      religioso      na 

rede pública estadual de ensino: 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu 

nome, promulgo a seguinte Lei:
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Art. 1º O ensino religioso, disciplina da área de conhecimento da educação religiosa 

e parte integrante da formação básica do cidadão e da educação de jovens e adultos, é 

componente curricular de todas as séries ou todos os anos dos ciclos do ensino 

fundamental. 

 
Parágrafo único. O ensino religioso, de matrícula facultativa, respeitará a diversidade 

cultural e religiosa, sendo vedadas quaisquer formas de proselitismo e de abordagens 

de caráter confessional. 

 
Art. 2º O ensino religioso será ministrado de forma a incluir aspectos da religiosidade 

em geral, da religiosidade brasileira e regional, da fenomenologia da religião, da 

antropologia cultural e filosófica e da formação ética. 

 
Parágrafo único. Cabe ao órgão competente do Sistema Estadual de Ensino 

estabelecer as diretrizes curriculares para o ensino religioso, ouvidas entidade civil 

constituída pelas diferentes denominações religiosas, cultos e filosofias de vida e 

entidades legais que representem educadores, pais e alunos. 

 
Art. 3º (Vetado). 

 
 

Art. 4º O ensino religioso será ministrado dentro do horário normal das escolas da 

rede pública e sua carga horária integrará as oitocentas horas mínimas previstas para 

o ano letivo. 

 
Parágrafo único. Ao aluno que não optar pelo ensino religioso serão oferecidos, nos 

mesmos turno e  horário, conteúdos e  atividades de formação para a  cidadania, 

incluídos na programação curricular da escola. 

 
Art. 5º O exercício da docência do ensino religioso na rede pública estadual de ensino 

fica reservado a profissional que atenda a um dos seguintes requisitos: 

 
I - conclusão de curso superior de licenciatura plena em ensino religioso, ciências da 

religião ou educação religiosa; 

 
II  -  conclusão de  curso  superior de  licenciatura plena  ou  de  licenciatura curta 

autorizado e reconhecido pelo órgão competente, em qualquer área do conhecimento, 

cuja grade  curricular inclua conteúdo relativo a ciências da religião, metodologia e 

filosofia do ensino religioso ou educação religiosa, com carga horária mínima de 

quinhentas horas; 

 
III - conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de licenciatura curta, em 

qualquer área de conhecimento, acrescido de curso de pós-graduação lato sensu em
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ensino religioso ou ciências da religião, com carga horária mínima de trezentas e 

sessenta horas, oferecido até a data de publicação desta Lei; 

 
IV - conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de licenciatura curta, em 

qualquer área de conhecimento, acrescido de curso de metodologia e filosofia do 

ensino religioso oferecido até a data de publicação desta Lei por entidade credenciada 

e reconhecida pela Secretaria de Estado da Educação. 

 
§ 1º Fica assegurada isonomia de tratamento entre os professores de ensino religioso 

e os demais professores da rede pública estadual de ensino. 

 
§ 2º É garantido ao profissional que satisfizer requisito definido em inciso do caput 

deste artigo o direito de participar de concurso público para docência de ensino 

religioso na rede pública estadual de ensino. 

 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (p. 1,2) 

 
 

Buscamos conhecer a legislação municipal de Diamantina, representada pelo Plano 

Decenal Municipal de Educação de Diamantina, promulgada a Lei Municipal nº. 3.880/2015, 

porém, este documento não sinaliza sobre o ensino religioso. 

 
Domingos (2009) lembra ser interessante observar que, constantemente, na agenda 

das discussões públicas, há uma posição entre favoráveis e contrários ao ensino de religião nas 

escolas públicas, e quando este debate é realizado nas instâncias de poder público, pode ser 

considerada a hipótese de que há interferência do religioso no Estado. A evidência desta 

influencia pode ser considerada quando se coloca em questão se deve ou não ser retirado o 

signo/palavra/teor/representação/mito Deus nos textos legais que normatizam a vida pública. 

 
O professor Luiz Antônio Cunha (2009), exímio defensor do Estado Laico e da 

Laicidade nas escolas, fez uma análise crítica do ensino religioso na legislação educacional 

brasileira, e indica que a LDB nº. 9.394/96 deu um passo adiante na flexibilidade dos currículos: 

 
Mas, à medida que avança essa flexibilidade, surge um movimento contrário, que 

procura restringi-la. Tudo começa com um grupo de interesse que mobiliza apoio 

político – no Executivo ou no Legislativo (municipal, estadual, mas de preferência 

federal) – para conseguir a edição de uma norma que determine a obrigatoriedade da 

inserção do elemento de seu interesse nos currículos de todas as escolas; se não de 

todas, pelo menos nas redes públicas de ensino. O interesse real defendido pode ser 

de  ordem econômica, de  ordem político-ideológico ou  de  ambas,  o  caso  mais 

frequente. Uma disciplina obrigatória é a preferência geral. Justificativas diversas
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procuram fazer crer que esse interesse particular é bom para todos. (CUNHA, 2009, 

p. 403) 

 
Cunha (2009) também  tece considerações sobre o dispositivo nos  Parâmetros 

 

Curriculares Nacionais (PCN): 
 
 

Apontei a existência, na versão preliminar dos PCN, de total silêncio sobre o Ensino 

Religioso, apenas mencionado como sendo disciplina de matrícula opcional. Sobre a 

Educação Moral e Cívica, nenhuma palavra. Ora, estava claro, para mim, que o tema 

transversal Convívio Social e Ética pretendia disputar o espaço ocupado por aquelas 

disciplinas no ensino fundamental. Como a  concepção daquele tema transversal 

continha uma Ética laica, abria-se uma disputa, no currículo da escola pública, por um 

espaço que tem sido tradicionalmente ocupado pelo Ensino Religioso e pela Educação 

Moral e Cívica. Mas, ao invés de definir claramente o adversário e partir para o 

confronto, os PCN apresentavam apenas o que se pretendia fazer, como se aquelas 

disciplinas não existissem. Levantei a hipótese de existência do artifício político- 

prático de apagamento do oponente, talvez com o objetivo de não suscitar oposição, 

especialmente das organizações religiosas. A versão final dos PCN manteve essas 

características (CUNHA, 2009, p. 405). 

 
Esta pesquisa não poderia deixar de consultar o que está em curso no Programa 

Escola sem  Partido,  que  autoafirma ser  uma iniciativa conjunta de  um  grupo de  pais  e 

estudantes, preocupados com o que consideram ter um grau de contaminação político- 

ideológico, nos currículos das escolas públicas brasileiras, em todos os seus níveis de 

escolaridade: da Educação Básica ao Ensino Superior. Este grupo justifica sua posição através 

das deliberações descritas na Constituição Federal de 1988 e na Convenção Americana de 

Direitos Humanos: 

 
✓  a liberdade de consciência e de crença e a liberdade de aprender 

dos alunos (art. 5º, VI e VIII; e art. 206, II, da Constituição Federal); 

✓  o princípio constitucional da neutralidade política, ideológica e 

religiosa do Estado (arts. 1º, V; 5º, caput; 14, caput; 17, caput; 19, 34, 

VII, ‘a’, e 37, caput, da Constituição Federal); 

✓       o pluralismo de ideias (art. 206, III, da Constituição Federal); e 
 

✓  o direito dos pais dos alunos sobre a educação religiosa e moral 

dos seus filhos (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 12,
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IV) (Disponível em <www.educalaica.net.com> Último acesso em 20 

de Agosto de 2017). 

 
Cury (2002), assim como Cunha (2009), compreendem que os currículos escolares 

devem respeitar o direito à igualdade e às diferenças. O dogma religioso inserido no currículo 

escolar através da disciplina Ensino Religioso garante este direito que os autores citam? 

Apresentamos a seguir alguns dados de nossa revisão teórica sobre esta questão. 

 
O Ensino Religioso nas Escolas Públicas viola a Laicidade do Estado? 

 

 
 

Polidoro (2010) afirma veemente que não, que o Ensino Religioso nas Escolas 

Públicas não fere a Laicidade do Estado. Na opinião da autora, o ensino Religioso está sendo 

vítima de uma concepção errônea, vítima de uma disputa entre os defensores do Ensino 

Religioso contra os defensores da Educação Laica nas Escolas Públicas, e considera que: 

 
Tal situação é preocupante uma vez que os Estados e/ou municípios podem vir a 

entender o Ensino Religioso como confessional fato que faz com que a Laicidade seja 

ferida Uma das primeiras afirmações dos defensores do total afastamento da religião 

da esfera pública é a garantia e a preservação do Estado laico (p. 104) 

 
Diante da exposição que recorremos a autora, que quer dizer que o Ensino Religioso 

nas escolas públicas não fere a Laicidade do Estado, compreendemos que o que pode ferir a 

laicidade é a forma como os Educadores trabalham com os conteúdos desta disciplina. Se 

consideramos que um educador adote uma ação educativa conservadora, tecnicista, dogmática 

e doutrinadora, que visa impor a sua própria doutrina religiosa, tal ação viola os direitos dos 

alunos a uma educação laica. Nossa posição é de que se o educador deve trabalhar conteúdos, 

que realmente atendam ao que estiver proposto nas Leis Educacionais e nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Religioso, e que esteja conectado, por exemplo, aos 

conteúdos que apresentam relevância social na realidade dos alunos, pelo qual mencionamos 

os temas transversais. 

 
Silva (2015) considera que: 

 
 

Há  muitas controvérsias na  doutrina sobre o  papel do Estado frente ao  ensino 

religioso. Alguns doutrinadores defendem que a atuação estatal nessa seara deve se 

limitar às omissões: abster-se de impor uma educação religiosa contrária às 

convicções do aluno ou de sua família e se abster de impedir o livre acesso às escolas

http://www.educalaica.net.com/
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privadas confessionais. Todavia, entendemos que essa corrente doutrinária afasta dois 

importantes aspectos Ano 52 Número 206 abr./jun. 2015 287 relativos à questão: a) a 

missão da educação formal de promover o pleno desenvolvimento da personalidade 

(art. 26, § 2o , da Declaração Universal dos Direitos Humanos), que só se completa 

com o estudo da dimensão religiosa do homem; b) a dimensão positiva da liberdade 

de recebimento de ensino religioso, que exige, como já assinalado, uma prestação, 

uma ação positiva do Estado para a sua efetiva concretização (p. 286, 287). 

 
Silva (2015) ainda assevera que: 

 
 

Como exposto, a liberdade de religião tem natureza expansiva, manifestando-se por 

meio de outros direitos, a exemplo do direito à liberdade de associação, de reunião, 

de expressão, etc. Uma das formas de manifestação da liberdade religiosa é através 

do ensino, conforme reconhece expressamente o art. 18 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, que assim dispõe: “Artigo 18. Toda pessoa tem direito à liberdade 

de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de 

religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, 

pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou 

em particular”. A expressão da liberdade religiosa pelo ensino contempla tanto a 

liberdade do indivíduo e das confissões religiosas de ensinar as suas convicções, como 

a liberdade de receber ensino religioso de acordo com as convicções próprias. Por sua 

vez, a liberdade de receber ensino religioso pode se apresentar como (a) o direito dos 

pais, ou de quem os represente, de que seus filhos recebam educação religiosa: deriva 

do direito genérico dos pais de educar seus filhos e de escolher o tipo de educação que 

melhor atenda às suas convicções, sejam elas religiosas ou filosóficas, tal como 

reconhecido pelo art. 26, § 3o , da Declaração Universal dos Direitos Humanos45; (b) 

o direito do indivíduo de receber educação religiosa conforme suas próprias 

convicções ou, se menor, de acordo com as convicções de seus pais ou responsável 

(p. 283). 

 
Concordamos com a afirmação de Muraro (2012) ao mencionar que “as aulas de 

ensino religioso não podem ser aulas de catequese ou de classe de catecúmenos” (p. 2). As 

instituições religiosas adotam programas de Educação religiosa que visam doutrinar seus 

seguidores. A prática do Ensino Religioso nas escolas precisa de uma definição bem clara dos 

objetivos a serem alcançados. A elaboração do currículo depende da realidade social na qual se 

insere, por isso, o conteúdo dialogado no Ensino Religioso nas redes públicas devem seguir a 

linha da história das religiões, das doutrinas religiosas, da teologia cristã, da ética e da cidadania 

(MURARO, 2012).
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Muraro (2012) compreende que a existência da disciplina Ensino Religioso no 

currículo da escola pública no ensino fundamental, pode parecer uma contradição do Estado, 

quando considera-se que o Brasil é um Estado laico. Tal contradição é sinalizada pela autora em 

razão do princípio da laicidade, como sendo aquele que reúne ao mesmo tempo, o afastamento 

da religião do domínio do Estado, e por outro lado, há o direito constitucional de respeitar a 

convicção religiosa de cada cidadão, e também respeitar o direito daqueles cidadãos que não 

assumem seguir e nem acreditam em nenhuma denominação religiosa. 

 
Ainda de acordo com Muraro (2012) o princípio constitucional da igualdade deve 

atender uma dimensão em nossa sociedade, que considere a nossa diversidade, e ao respeito às 

particularidades. Para além de recusar o controle religioso sobre as decisões nos setores 

públicos, a autora também sinaliza que a laicidade representa o reconhecimento do pluralismo 

religioso, a possibilidade do indivíduo viver com e/ou sem religião, isso garante a neutralidade 

do Estado. A laicidade é uma garantia para os cidadãos de que nenhum dogma religioso terá o 

poder de cercear os direitos de todos na sociedade. 

 
Ranquetat Junior (2007) ressalta que atualmente, diferente do que acontecia em 

outras épocas, aqueles sujeitos que defendem a inserção da disciplina Ensino Religioso no 

currículo das escolas públicas, assumem em seu discurso, um caráter pluralista, não 

confessional, que enfatiza o diálogo inter-religioso que possibilite levantar as interseções entre 

as diversas religiões. Na sua opinião, está em processo, uma desconfessionalização e uma 

desclericalização do ensino religioso na educação pública brasileira. Como isso cristaliza? 

Cristaliza-se através da não exclusividade deste ensino ser ministrado por um representante de 

uma determinada religião. O que tem sido ampliado nas políticas públicas educacionais no 

Brasil, é uma adaptação a uma nova proposta de ensino religioso, que assume um caráter 

pluralista, e o domínio da Igreja Católica já não se apresenta enquanto meio de catequização 

das novas gerações, no entanto, as cidades do interior do Brasil, das quais, a Igreja Católica 

exerce amplo poder de coerção, as escolas públicas estariam acompanhando este processo de 

ampliação e mudança para um ensino religioso de característica plural? 

 
Monteiro (2012) compreende que é dever do Estado assegurar uma neutralidade da 

liberdade religiosa, e entende que a laicidade significa não oferecer o Ensino Religioso nos 

currículos das escolas públicas, e esclarece ainda que: 

 
Portanto, o princípio da laicidade pressupõe não só o efetivo exercício do direito à
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liberdade religiosa pelo indivíduo, como também o dever de colaboração com este 

direito pelo Estado. Paradoxalmente, numa sociedade plural religiosa, esse papel de 

tutor proposto ao Estado consiste no grande obstáculo a desafiar a efetividade da 

laicidade. Afinal, o Estado muitas vezes se depara com esse princípio restringindo seu 

campo de atuação nas ações políticas próprias de organização político-administrativa, 

atividades destinadas ao bem comum e à coletividade. Assim, a intervenção ou a 

abstenção do poder público, nessas questões, sem a observância do princípio da 

neutralidade a que o Estado está vinculado por força do art. 19, I da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, culmina por deflagrar conflitos de natureza 

religiosa. Para se atingir um equilíbrio na atuação neutra do Estado perante a liberdade 

religiosa, faz-se imperiosa a observância de dois elementos reguladores dessa relação: 

a verificação do interesse público na suposta ação política, única exceção capaz de 

restringir esse direito, e a obediência do Estado ao princípio da tolerância. Assim, 

dentro dos limites de uma ordem pública democrática e do respeito aos princípios 

constitucionais correlatos, o  Estado possibilitará que  a  pessoa possa livremente 

desenvolver a sua autonomia e personalidade (p. 6). 

 
Acreditamos que nas Escolas visitadas o Ensino Religioso, apesar da 

obrigatoriedade na grade curricular, mas com matrícula facultativa, não foi percebido um 

trabalhado pedagógico que associa-se aos temas transversais, o que percebemos é que há uma 

ampla influência dos dogmas religiosos do catolicismo, se pensarmos que as religiões de 

matrizes africanas teriam o direito de ser destacado enquanto conteúdo que esclareça os 

fenômenos da criação e cosmologia do universo, sequer conseguimos respostas. Portanto, não 

identificamos  em  nenhuma das  duas  escolas  investigadas  alguma  menção  a respeito  das 

distintas religiões, e nem sobre o combate à intolerância religiosa. Sobre este aspecto detalhamos 

no capítulo seguinte. 

 
 
 
 
 

Intolerância Religiosa nas Escolas Públicas 
 
 

Discutir sobre este assunto em uma pesquisa onde a laicidade é o tema central, 

consideramos a sua importância, porque o que se observou em pesquisa de campo nas escolas 

investigadas, é que as duas apresentam práticas e signos do catolicismo. Isto nos leva a lançar 

a hipótese de que tais atitudes seriam formas veladas de intolerância às demais religiões, 

principalmente as de matrizes africanas.
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A diferença existe por todas as partes, as pessoas são diferentes em suas 

especificidades, suas histórias e vivencias. O ambiente escolar é um misto de “diferenças”; a 

comunidade escolar também não difere, em razão da presença na escola de representantes de 

diversos grupos étnicos. Dentre os diversos grupos étnicos que compõe a sociedade brasileira, 

a população negra é aquela que mais sofre com a discriminação, e a sua cultura religiosa é que 

sofre a maior perseguição entre as crenças presentes no território brasileiro, tais situações 

caracterizam a presença do racismo em nossa sociedade. 

 
Uma ação que tem buscado garantir a promoção de um ambiente escolar plural e 

antirracista se concretiza pela inclusão no currículo escolar, dos conteúdos sobre história da 

África, Literatura e Arte da cultura afro-brasileira. A Lei Federal nº. 10.639/03, tornou 

obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira na Educação Básica, este documento 

em processo de implementação, torna-se uma oportunidade de realizar ações efetivas de 

combate ao  racismo  e  as  discriminações  que atingem,  em  particular,  a população  negra 

brasileira. 

 
Muraro (2012) defende que a Escola deve oportunizar práticas plurais em seu 

currículo, e dentre essas ações, inclua o conhecimento sobre as diversas manifestações 

religiosas, com a finalidade de ensinar o princípio da tolerância. 

 
Estamos vivenciando uma nova realidade na história brasileira. A ênfase aos 

conteúdos sobre a história da África e dos afrodescendentes exige mudanças na estrutura e nas 

concepções que permearam e ainda permeiam a formação acadêmica dos professores, 

considerando que a academia ainda privilegia a cultura ocidental europeia em detrimento das 

demais. 

 
Muitas vezes a escola silencia-se diante de um ato racista, e algumas atitudes 

discriminatórias naturalizadas. Consideramos que ao adotar esta posição, perde-se a 

oportunidade de trabalhar com/junto/ as diferenças, que possibilitaria constituir um ambiente 

enriquecedor na interação das diversas culturas presentes no espaço educacional. Santos, 

(2005) corroboram ao afirmarem que os professores: 

 
“(...) quando questionados como trabalham frente aos conflitos entre alunos, 

expressam tratar a questão com conversas, repreensão aos alunos envolvidos e, em 

algumas situações, encaminham para a coordenação pedagógica da escola” (p.127).
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Percebemos na descrição dos autores que o professor em seu ambiente de 

intervenção pedagógica, quando se encontra com as situações de conflito, ao invés de 

promover uma ação interventiva que busca-se na interação o entendimento, o conhecimento 

e o respeito às diferenças, adotam outro caminho que é o de ver tal situação como algo 

constrangedor, gerador de tensão, e na maioria dos casos, podem não saber como trabalhar 

adequadamente com a questão, e escolhem o caminho da omissão ou do isolamento do fato. 

 
Santos, (2005) também consideram que: 

 
 

(...) é evidente a dificuldade do professor em lidar com situações de conflitos em 

relação à questão racial, demonstrando que essas questões, se tratadas, são de forma 

pontuais, sem que haja uma prática pedagógica explícita que desautorize a 

discriminação racial no contexto escolar (p. 128). 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 
 

 
 
 
 
 

Para alcançar o escopo pretendido, conforme já mencionado anteriormente, 

adotamos a Observação Participante, detalhada na metodologia e agora apresentada nos 

resultados, que buscou confrontar os dados empíricos coletados no campo, com os dados 

teóricos do tema sobre Laicidade na Educação e Estado Laico. 

 
Inicialmente será mencionado o que foi observado na Escola 01, vale lembrar que 

a observação aconteceu em dias e horários alternados, e buscamos manter esta alternação tanto 

na entrada dos alunos quanto no horário do Recreio. Consideramos que esta alternância em nada 

mudou os rumos da coleta de dados, em razão de identificarmos em todos os dias, terem 

acontecido as mesmas ações, como se fosse uma forma mecânica. Detalharemos em seguida a 

observação na escola 02. 

 
 
 
 
 

Quanto à observação do Ambiente da Escola 01: 
 
 

✓ A escola conta com imagens de barro, imagens de santos católicas, crucifixos, 

quadros católicos em outras salas, e na sala dos professores um altar com imagem de Santo
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católico. 
 

 
 
 
 
 

Quanto à observação da entrada e horário do Recreio da Escola 01: 
 
 

✓ Os  alunos  entravam  enfileirados;  orientados  a  não  fazerem  barulho  e  não 

correrem; as filas eram divididas: uma de meninos, outra de meninas; 

✓ Durante a entrada, iniciada por parte dos funcionários, professores e demais 
 

membros da equipe gestora da Escola, realizou-se a cantiga de uma música, que consideramos 

coercitiva, em razão da caracterização de comando, e seu uso tem a finalidade para que os alunos 

se acalmem e façam silêncio. A letra da música apresentava trechos onde mencionavam o 

seguinte: “Três Palavrinhas só, Eu aprendi de cór, Três Palavrinhas só Eu aprendi de cór, Deus 

É Amor! Os alunos acompanham o canto. Depois, faziam o seguinte gesto do cristianismo: em 

nome do pai, do filho e do espírito santo, amém, na testa, dois ombros e no peito, rezam a oração 

do Pai Nosso. Em seguida cantam outra música que também faz referência ao nome de Deus. 

Feito isso seguem para sala de aula, uma turma por vez. Isso reforça a medida coercitiva e 

influência do catolicismo nesta unidade escolar da rede pública estadual de Minas Gerais. 

✓ Durante o Recreio os alunos saiam para lanchar aos poucos, não eram todas as 
 

turmas juntas. Neste momento não foi observado nenhum comportamento que caracterize ser 

de cunho religioso. 

 
 
 
 
 

Quanto ao PPP2, Planos de Ensino e Regimento Escolar (2017) da Escola 01: 
 
 

✓ Nos três documentos basicamente foram encontradas as mesmas indicações 

sobre Educação Religiosa, que serão descritas abaixo, buscamos apresentar exatamente o que 

está indicado nos documentos, e fizemos a seleção daqueles trechos que julgamos ser mais 

relevantes para análise desta pesquisa: 

 
A Educação Religiosa como componente curricular, presente na organização da escola 

e no sistema de ensino assume a condição de promover, juntamente com as demais 

disciplinas uma educação que estabeleça o diálogo inter-religioso partindo do 

conhecimento das diferenças histórico-cultural entre os povos e suas diferentes formas 
 

 
 

2 Plano Político Pedagógico



32  
 
 
 
 
 
 
 

de crer e perceber as manifestações do transcendente que possibilitam as mais diversas 

concepções de mundo e comportamento social (grifo nosso). Para que a Educação 

Religiosa aconteça de forma efetiva, ela deve garantir não só a visão da totalidade da 

história e do processo do conhecimento social, mas também a formação humanista 

deste  ser,  para  aprofundamento da  autêntica  cidadania.  As  aulas  de  Educação 

Religiosa serão ministradas de acordo com a LDB3, (...) atividades interdisciplinares 

embasadas nos PCNs4, Temas Transversais (...). 

 
Na afluência dessas questões observadas, chegam-se às analises apresentadas a 

seguir, embasadas naquilo que dizem os autores selecionados no capítulo teórico desta pesquisa, 

e inserimos algumas citações desses autores, quando julgarmos pertinentes para análise das 

questões levantadas. 

 
Valente (2015) levantou a hipótese, em uma pesquisa sobre esse assunto, de que “a 

religiosidade estaria presente na escola de forma velada e naturalizada” e foi “constatada a 

presença da religiosidade na escola pública de forma oculta, sendo a sua invisibilidade ao olho 

nu o que a legitima e a mantém de forma perene” (p. 9). 

 
Ao contrário do que observou a autora, de que a religiosidade estava presente de 

forma velada e neutralizada na escola, os resultados observados na Escola 01, revelam que a 

influência da religiosidade está nítida e evidenciada em razão dos gestos, cantigas e citações do 

criador. Somente aspectos da Religião Católica estão presentes nesta unidade escolar, e 

compreendemos que a escola viola a laicidade. 

 
Ao realizar orações, cantar “musiquinhas” católicas na entrada dos alunos, a Escola 

não garante o sentido laico da Educação Pública, pois as práticas dessas ações não estão em 

consonância com o Estado Laico. 

 
Veja o que dizem a respeito Cavalcanti & Cecchetti (2011): 

 
 

O uso de orações cristãs no ato de acolhimento dos alunos antes do início das aulas, 

em escolas públicas de Brasília, virou polêmica. As escolas foram denunciadas por 

pais que discordam do ato religioso no ambiente escolar. (...) O Brasil precisa mesmo 

debater o assunto (...) A dubiedade do Estado brasileiro no trato de temas religiosos é 

o que desnorteia a sociedade (...) orações feitas no acolhimento não são, em princípio, 

parte de nenhuma disciplina. O estudo do fenômeno religioso na escola pública e laica, 
 
 

3 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°9394/96. 
4 Parâmetros Curriculares Nacionais
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a partir de pressupostos científicos, visa à formação de cidadãos críticos e 

responsáveis, capazes de discernir a dinâmica dos fenômenos religiosos, que 

perpassam a vida em âmbito pessoal, local e mundial. As diferentes crenças, grupos e 

tradições religiosas, bem como a ausência delas, são aspectos da realidade que devem 

ser socializados e abordados como dados antropológicos e sócio-culturais, capazes de 

contribuir na interpretação e na fundamentação das ações humanas. O combate à 

Intolerância Religiosa na escola passa, então, por um Ensino Religioso laico, plural e 

baseado na(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões). (...). No ato do acolhimento não deve 

haver religião (p. 1) 

 
Ao observarmos um símbolo religioso, qualquer que seja, em um prédio público, 

isto pode representar que há violação do caráter Laico do Estado. Será que todos os credos são 

respeitados? Calado (2010) entende que a ausência de signos de outras representações religiosas 

ou se somente signos de um dogma religioso estão apresentados em instituições públicas, a 

condição do espaço público, ser considerado um local plural é violado, em razão da ausência da 

representação de outras manifestações culturais de cunho religioso, e até mesmo quando não se 

respeita a posição dos ateus. Por outro lado, quando se retira tais símbolos, por exemplo o 

crucifixo, o Estado não está em desrespeito a religião dos cristãos, tendo em vista que, 

individualmente, todo cidadão tem a sua liberdade de crença assegurada, contudo, a entidades 

e representações do Estado deverão manter-se em posição neutra, em respeito ao princípio do 

Estado Laico. 

 
Interessante o narrado na citação dos documentos da escola (PPP, Plano de Ensino 

e Regimento  Escolar),  especialmente,  onde  grifamos,  será que a Escola 01  está  de fato 

cumprindo o que propõe em seus documentos norteadores? Ao se confrontar documentos com 

a prática empírica observada, afirmamos não estar, pois se observou um exercício que contraria 

o que diz os três documentos, outra violação da laicidade comprovada. 

 
 
 
 
 

Quanto à observação do Ambiente da Escola 02: 
 
 

✓ Observou-se na Escola 02, num local, de amplo alcance visual para todos, uma 

imagem de Santa católica e um crucifixo na sala do Diretor.
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Quanto à observação da entrada e horário do Recreio da Escola 02: 
 
 

✓ Não foram observadas a realização de orações ou nenhuma outra manifestação 

religiosa na entrada ou durante o Recreio nesta escola. 

 
 
 
 
 

Quanto ao PPP5, Planos de Ensino e Regimento Escolar (2017) da Escola 02: 
 
 

O Regimento e o Plano Político Pedagógico (2017) da Escola 02, no que se refere 

a religiosidade, apresentou praticamente o mesmo texto da Escola 01: 

 
(...) a educação oferecida possui referencial e legislação específicos nos âmbitos, 

federal, estadual e municipal, aqui se destaca a LDB, especialmente seu capítulo III: 

Dos princípios e fins da Educação Nacional, Art. 2° o qual determina que a educação 

é “ (...) dever da família e do Estado, inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais 

de solidariedade humana” (grifo nosso). (...) A escola xxxx prioriza a aprendizagem 

dos conceitos científicos, éticos, teológicos e tecnológicos, que não poderiam ser 

apropriados fora dela. Para tanto, se alicerça na perspectiva da mediação daquele que 

conhece e domina o objeto do conhecimento. (...) Os valores que a escola trabalha: 

cooperação, cordialidade, equidade, ética, inclusão, limites, organização (2017, p. 28). 

 
Vale destacar, separadamente, algumas questões que serão trabalhadas durante este 

ano letivo (2017), que estão claramente descritas no Plano de Ensino do Ensino Religioso na 

Escola 02: 

 

✓ Habilidade: Reconhecer a importância da vivencia espiritual através da fé e da 

interiorização; Conteúdo: o valor da espiritualidade na vida pessoal; 

✓ Habilidade: Esclarecer o que é CF6, o Tema e o Lema. Conteúdo. CAMPANHA 
 

DA FRATERNIDADE-2017. 
 
 

Embora nesta escola não tenhamos encontrado signos ou momentos de orações e/ou 

demais cultos nas entradas e durante o recreio, a representação encontrada no documento legal 

do Plano de Ensino, a descrição da Campanha da Fraternidade, que é uma Campanha organizada  

pela  Igreja  Católica,  revela  que  há  influência  do  catolicismo  nesta  escola,  e 

consideramos que o caráter laico é violado. Sobretudo, esta descrição no documento legal, 
 
 

5 Plano Político Pedagógico 
6 Campanha da Fraternidade.
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associado a imagem da Santa e do Crucifixo, que são símbolos católicos, demonstram que a 

escola 02 viola a Laicidade na Educação Pública. 

 
A exibição de imagens religiosas em espaços públicos tem sido contestada pelos 

defensores da laicidade do Estado. É o caso dos crucifixos nos tribunais e nos plenários do Poder 

Legislativo. A representação do Cristo Redentor tornou-se além de um símbolo religioso, passou 

a ser assumido enquanto símbolo de algumas cidades pelo país. No caso da cidade do Rio de 

Janeiro, em 2007, uma votação realizada pela internet, elegeu a estátua como uma das sete novas 

maravilhas do mundo moderno. No ano de 2012, a UNESCO incluiu este símbolo como 

representante da paisagem natural da cidade, a primeira a receber o título de Patrimônio Mundial 

na categoria paisagem natural. Cunha (2016) menciona que “a imagem do Cristo Redentor está 

passando do plano do sagrado para o plano do profano, apesar das fortes reações da Igreja 

Católica” (p. 14). 

 
A Igreja Católica mantém influência no Estado brasileiro e continua sendo a 

principal interessada na inclusão do ensino religioso no currículo das escolas públicas. O novo 

modelo de ensino religioso proposto pela Lei Federal nº. 9.475/97, que assume um aspecto 

pluralista e não confessional adaptado, pode-se considerar que se aproxima do atual pluralismo 

presente no campo religioso brasileiro. 

 
Ranquetat  Júnior  (2007)  sinaliza que tal  influência  do  catolicismo  no  Estado 

brasileiro pode ser indicado quando buscou-se formular o texto da Constituição Federal de 

1988, no debate para construção do texto da LDB nº. 9.394/96, e na redação do texto da Lei 

Federal nº. 9.475/97, em todos estes documentos tiveram lobby da Igreja Católica. Este grupo 

religioso foi a principal força que arquitetou o novo modelo de ensino religioso nas escolas 

públicas do país, e apresenta-se como principal agente promotor no processo de implementação 

desta ação. 

 
Ranquetat Júnior (2007) também lembra que há amplo interesse do grupo católico 

de promover o ensino religioso, para assim manter a sua hegemonia. Com a presença de uma 

disciplina religiosa na escola pública, os dogmas católicos passam a ser uma referência para o 

ensino da dimensão religiosa do ser humano. O autor menciona que o ensino de uma concepção 

de mundo, a partir de um dogma religioso, contrapõe-se ao laicismo, que defende valores 

seculares, como a democracia, os direitos humanos, a liberdade de expressão, independentes da 

religião.  Sobretudo,  uma  escola  laica,  deve  adotar  uma  posição  desprovida  de  qualquer
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referência a qualquer dogma religioso. 
 

 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 
 
 
 

O Estado Laico não apresenta relevância e importância somente para quem não tem 

religião, é igualmente importante também para quem adota um dogma religioso, pois o cidadão 

que tem ou não uma religião não pode ter violado o seu direito de confessar e sentir-se coagido 

em nenhuma Instituição Pública, principalmente, quando na escola pública, que deveria manter- 

se neutra na questão da religiosidade. Quando isso não acontece, entendemos que a escola 

deveria manter a igualdade de direitos ao não tomar qualquer preferência por nenhuma religião, 

e possível fosse, deveria adotar estratégias que pudesse cumprir a laicidade. 

 
Todavia, de todo modo, vale não esquecer que a laicidade do Estado é um processo, 

não existe no mundo um Estado totalmente laico, como não existe um Estado totalmente 

democrático. Como a democracia, a laicidade é um processo, uma construção social e política 

(Disponível em: <www.educalaica.net.br > Último acesso em 20 de Agosto de 2017). 
 
 

Na verdade, os resultados da pesquisa bibliográfica e documental revelam que no 

corpo textual, a Legislação Brasileira é Laica, o Estado é Laico, mas as escolas investigadas, 

que dizem ser neutras, em seus Projetos Políticos Pedagógicos apresentaram dados que 

consideramos a representação de que violam o caráter da laicidade. A Disciplina Ensino 

Religioso viola a laicidade, conforme foi percebido nas duas escolas, na observação participante 

e na pesquisa documental, também podemos afirmar que a maneira como se cristalizou e 

entendimento do que é Educação Religiosa, revelou-nos que representa uma Educação Católica, 

e neste caso acontece uma violação total do caráter laico. 

 
Consequentemente, a religiosidade católica, além de estar presente na prática dos 

profissionais desta escola, que lançamos a hipótese, de ser naturalizada por eles, assim como foi 

naturalizada, quando no momento inicial das atividades do Estágio Supervisionado no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, houve um questionamento do professor da UFVJM sobre se 

havíamos percebido algo diferente que violasse o caráter laico da Educação Pública, naquela 

momento respondemos que não havia nada percebido, quando foi indicado a questão

http://www.educalaica.net.br/
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da laicidade do Estado e as representações de signos católicos, algo que não tinha sido percebido 

pelo grupo de Licenciandos em momento de estágio. 

 
Compreendemos que se para professores e servidores há naturalização das 

representações dos signos católicos, entendemos que as imagens de santos católicos podem estar 

provocando naturalizações nos processos de socialização das crianças nas duas escolas 

investigadas. Como ficam as crianças egressas de famílias que não professam a religião católica? 

Este é o caso dos espíritas, evangélicos, umbandistas, ateus, entre outros. Quais as 

consequências para formação destas crianças que não se sentem representadas com as atividades 

de cantigas e rezas da influência do catolicismo? Qual é a opinião dos pais e responsáveis das 

crianças que não são católicas e nem protestantes? Qual é a estratégia de Professores e Gestores 

para dialogar com os alunos não católicos e não protestantes? Qual é estratégia de ensino, em 

que os professores e gestores, pensam realizar para dialogar sobre a religiosidade de matriz 

africana, tendo em vista que a Lei Federal nº. 10.639/03 normatiza o ensino da história e cultura 

afrobrasileira e da África? 

 
Sobretudo, apresentamos estas questões como promotoras para produção de uma 

nova pesquisa, em razão daquilo que foi investigado neste trabalho de conclusão de curso. Em 

razão dos limites impostos a este texto, nossa intenção é de continuar com a pesquisa nesta 

temática, em curso lato senso ou stricto senso, e busca-se responder as questões acima citadas. 

Finalmente, os dados coletados e analisados nesta pesquisa revelaram que as duas escolas da 

rede pública estadual, investigadas, apresentam ações na sua cultura escolar que contribuem 

para violação do Estado Laico. Consideramos que seja necessário ampliarmos um debate na 

agenda das políticas públicas para incluir o caráter plural no Ensino Religioso, presente no 

currículo escolar, sem perder de vista o caráter laico da Educação Pública. 
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