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ENSINO RELIGIOSO: DESAFIANDO A ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
ALHANDRA-PB
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Introdução

A ligação entre Educação Religião e Estado surge com a colo-
nização e durante vários momentos históricos fica claro este atrela-
mento, pois no Brasil a educação religiosa inicialmente foi utilizada 
como um instrumento para catequizar os nativos e introduzir ele-
mentos da cultura dominante da coroa portuguesa na nova colônia, 
nesse momento a ação educativa evangelizadora era de responsa-
bilidade dos Jesuítas que segundo Zotti, 2004, realizavam sua ação 
“elegendo valores marcados pela religião católica”. 

Mas com o passar do tempo, os religiosos da companhia de 
Jesus não estavam cumprindo com os interesses da coroa portu-
guesa e ocorreram mudanças no modelo educacional do Brasil, 
modificações essas que foram constantes, uma vez que nos docu-
mentos oficiais desde a Constituição de 1824, que versa sobre a 
religião intitulando a religião católica como oficial, podendo outras 
manifestações serem realizadas em ambientes fechados sem que a 
moral e a religião oficial. Passando pela lei imperial de 1827, que 
diserta sobre as ações a serem realizadas pelos proferes que inclui 
entre outros o ensinamento dos princípios da moral cristã.

No decreto 119-A de 1890 o Estado fica impedido de defen-
de ou intitular toda e qualquer religião como oficial, um ano após 
esse decreto a Constituição é modificada e em seu texto consta que 
nas instituições públicas o ensino passa a ser laico, permanecendo 
com este caráter até nossos passando por reformulações, pois com 
Decreto n. 19.94de 1931, estabelecem que a disciplina Ensino Re-
ligioso passe a ser de caráter facultativo nas instituições públicas, 
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constando ainda em seu artigo 6º, que “Os professores de instrução 
religiosa serão designados pelas autoridades do culto a que se refe-
ri o ensino ministrado”.

Na constituição de 1934 as modificações realizadas foram 
mínimas, pois apenas modificou-se o texto que mencionava os ho-
rários das aulas que no decreto de 1931determinava que seriam 
de responsabilidade da escola encontra um horário que não atra-
palhasse os horários dos alunos, mas com a constituição de 1934 
é determinado que as aulas de Ensino Religioso fossem realizadas 
nos horários das escolas.com constituição de 1946 não ocorreram 
mudanças.

A partir de 1961 com a criação da LDB, Lei de Diretrizes e 
Bases 4024/61 que dedica o artigo 97 ao Ensino Religioso que se 
constitui disciplina dos horários das escolas oficiais, de matrícula 
facultativa, ministrado sem ônus para os poderes públicos, sendo 
o registro dos professores realizado perante a autoridade religio-
sa respectiva. Esse documento soma-se a constiuição de 1967, que 
relata no artigo 168, que a educação é direito de todos, e é asse-
gurada a igualdade de oportunidade, mantendo o Ensino Religioso 
com matrícula facultativa, em instituições de ensino oficiais de grau 
primário e médio. Mantem o Ensino Religioso como componente 
curricular e acrescenta mais um componente uma formação moral 
e cívica. Mais adiante com a criação da constituição a 1988 que de-
termina em seu artigo 210 que, serão fixados conteúdos mínimos 
para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação bási-
ca comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 
regionais, mantendo ainda o Ensino Religioso, de matrícula facul-
tativa, dos horários normais das escolas públicas de ensino funda-
mental. A Constituição de 1988 viabilizou a criação da LDB de 1996 
– Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96, que 
regulamenta o Ensino Religioso como apresentado no artigo 33.
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O Ensino Religioso na atualidade, Comtemplando a Diversidade Religiosa 
no Contexto Social do Munícipio de Alhandra-PB

Após a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional, Lei 9.394/96, documento que normatiza o ensino na atuali-
dade e que versa sobre o Ensino Religioso em seu artigo 33.

Art. 33. O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, consti-
tui disciplina dos horários normais das escolas públicas de 
ensino fundamental, sendo oferecido, sem ônus para os co-
fres públicos, de acordo com as preferências manifestadas 
pelos alunos ou por seus responsáveis, em caráter: 
I – confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno 
ou do seu responsável ministrada por professores ou orien-
tadores religiosos preparados e credenciados pelas respec-
tivas igrejas ou entidades religiosas; ou. 
II – interconfessional, resultante de acordo entre as diversas 
entidades religiosas, que se responsabilizarão pela elabora-
ção do respectivo programa.

Esse artigo foi modificado em 1997 pela Lei 9.475/97; de 22 
de julho de 1997, que reivindica uma formação de visão ampla para 
o ensino religioso e acaba com o controle das igrejas ou religiões 
sobre o ensino religioso.

Além desses documentos nacionais no âmbito estadual exis-
tem dois documentos que versam sobre a temática: a Constituição 
Estadual e as Diretrizes Operacionais para o Funcionamento das 
Escolas da Rede Estadual de Ensino. A Constituição avaliza o Ensi-
no religioso, assim como rege as leis federais, enquadrando em seu 
Capitulo II, seção I, Artigo 207: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da socieda-
de, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania, sua qualificação para o traba-
lho, objetivando a construção de uma sociedade democrática, 
justa e igualitária, (CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, 1989).



784
XII ENCONTRO CEARENSE DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

II ENCONTRO NACIONAL DO NÚCLEO DE HISTÓRIA E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO

Comunicações
GT 3 • PRÁTICAS CULTURAIS EDUCATIVAS

I S B N
978-85-7915-171-2

Em seu parágrafo 1° aborda que: “Para atingir estes objeti-
vos, o Estado e Municípios, em regime de colaboração com o Go-
verno Federal, organizarão os seus sistemas de educação, [...].” e 
concluindo a abordagem sobre o Ensino Religioso com o inciso IV, o 
qual garante assim a oferta obrigatória de ensino religioso nas es-
colas, de matrícula facultativa aos alunos. No entanto, as Diretrizes 
Operacionais para o Funcionamento das Escolas da Rede Estadual 
de Ensino, discutem um pouco mais sobre essa temática, da seguin-
te forma, em seu capitulo 4:

 A escola deverá oferecer a disciplina no horário normal do 
Ensino Fundamental, de acordo com as suas peculiaridades, 
estabelecendo 1 (um) módulo / aula por turma, do 1º ao 
9º ano. 

 A matrícula é facultativa e o tempo não é computado nas 
800 (oitocentas) horas previstas em Lei, não podendo ser 
atribuída nota aos estudantes. 

 Cada escola deverá designar um professor para a disciplina 
Ensino Religioso, para atender todas as turmas do 1º ao 9º 
ano, com carga horária mínima de 15 horas, conforme a ne-
cessidade da escola. 

 O Professor de Ensino Religioso, que leciona em escola cujo 
número de turmas é pequeno, completará sua carga horária 
em outra escola, prioritariamente, no Ensino Religioso. 

 Nas escolas que atendem apenas do 1º ao 5º ano do Ensi-
no Fundamental e que não disponibilizam de professor es-
pecífico de Ensino Religioso, o professor polivalente ficará 
responsável por desenvolver essa atividade em sua sala de 
aula. 

De um modo geral, o Ensino Religioso, conforme posto nes-
tes documentos, apresenta-se como um complemento ofertado 
para a formação do alunado. Na tentativa de contempla as neces-
sidades contemporâneas que envolvem a disciplina, apresenta um 
posicionamento claro de como deve ser conduzidas.

http://www.dicio.com.br/posto/
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Voltando mais uma vez par o âmbito nacional, nos parâme-
tros curriculares nacionais constam os direcionamentos cabíveis 
para a execução do Ensino Religioso na escola pública e mencionam 
em seu texto afirmações sobre o respeito às diferenças e diversi-
dade. “Cabe ao campo educacional propiciar aos alunos as capaci-
dades de vivenciar as diferentes formas de inserção sociopolítica 
e cultural.” (PCN. Introdução, p.34). Referindo-se também a ação 
do professor em sala de aula, devendo ele levar em conta fatores 
sociais, culturais de cada aluno. Em seus objetivos gerais os PCNs 
mencionam que; reconhecer e valorizar a pluralidade do patrimô-
nio sociocultural brasileiro bem como aspectos socioculturais de 
outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discrimi-
nação baseada em diferentes culturas de classes sociais, de etnia ou 
outras características individuais e sociais.

O PCNER é um documento que pretende normatizar o ar-
tigo 33 da LDB, é uma proposta para o Ensino Religioso que bus-
ca mudar o foco do Ensino Religioso das pretensões da igreja para 
um campo leigo, assumindo um caráter cientifico, epistemológico, 
destituído de proselitismo. Para isso o FONAPER, (Fórum Nacional 
Permanente para o Ensino Religioso), grupo responsável pela ela-
boração do PCNER, promover em seu documento a transformação 
do ensino proselitista em um componente que enfatizando em seus 
estudos as diferentes concepções religiosas. Tendo em vista que, a 
igreja católica mostra-se como grupo dominante desde o início da 
colonização e que aliada ao Estado deteve por muito tempo o con-
trole sob o campo educacional utilizando-o para o convencimento 
das classes populares de uma ideologia dominante.

Nesse intuito a discussão é relativa ao direito do cidadão em 
conhecer e escolhe entre as diversas correntes religiosas existentes 
e para isso é necessário separar definitivamente Educação e a Re-
ligião, o Ensino Religioso precisa ser eminentemente leigo e deve 
favorecer acontecimentos que segue preceitos científicos e técnicos 
não mais morais e religiosos, que promovam a liberdade religiosa e 
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o respeito entre as diversas denominações de cultos, nesse contex-
to buscando fortalecer as parcelas populacionais religiosas margi-
nalizadas na cidade de Alhandra, uma vez que se encontram aban-
donadas, mais em outros momentos históricos figuraram como 
importantes elementos culturais, pois no Município de Alhandra, a 
cultura da Jurema, religião de origem indígena que abrangem ele-
mentos presentes nas culturas religiosas de origens africanas, es-
tão sendo alvo de perseguição sendo os membros dessas manifes-
tações religiosas obrigados a verem ser destruídos seu patrimônio 
cultural, pois onde se localizava um dos locais sagrados do culto à 
Jurema, esta sendo destruindo por parte de seguidores de outras 
religiões predominantemente aceitas pela sociedade. 

Por outro lado, adeptos dessa corrente religiosa estão se mo-
bilizando em prol de defender seu patrimônio cultural por meio de 
realização de eventos religiosos locais, com o objetivo de divulgar 
e promover ações e protesto, devido ao aniquilamento da cidade 
sagrada da Jurema, como o documentário intitulado A Cidade da 
Jurema Sagrada, disponível no youtube. O vídeo apresenta as ru-
ínas do local e da casa de uma das mais importantes juremeiras 
da região, resgatando uma parte da historia cultural e religiosa da 
cidade, uma vez que essa religião é fruto da nação indígena que ali 
habitava, que teve seus momentos de glória e sempre foi alvo de 
perseguição, como relatado no seguinte fragmento de Soares, 1999:

Os mais velhos lembram-se das perseguições policiais que 
só acabaram quando o governo de João Agripino passaram 
o direito que lhes era assegurado pela constituição do país, 
a liberdade de credo. Os portugueses colonizadores do Bra-
sil eram católicos e extremamente religiosos e obrigavam 
tanto os escravos e os índios, a se converterem a religião 
católica apostólica romana, para continuarem fiéis aos seus 
deuses. Os negros passaram a identificá-los com nomes dos 
santos católicos. Assim IEMANJÁ é identificada como Nos-
sa Senhora da Conceição, OGUM como São Jorge, IANSÃ é 
Santa Barbara, esses disfarces serviam para manter vivos, 
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através dos anos e das gerações, os credos trazidos da mãe 
África proibidos pelos senhores e praticados às escondidas 
nas senzalas. 

Em Alhandra terra do índio Filipe Camarão não se ouvia 
tambores soarem a noite, mas predominavam o espiritismo, 
a mesa branca, mesmo assim as perseguições eram grandes, 
para fugir da polícia os mestres iam fazer seus trabalhos no 
meio do mato e nas escaladas da noite. Quando morria, não 
era permitido o sepultamento no cemitério (por não ser 
católico) eram descriminados até depois de mortos. Então 
eram enterrados nos locais onde antes reuniam os adeptos 
para os cultos. Ali no lugar onde os mestres eram sepulta-
dos era plantada uma jurema para servir de identificação e 
a árvore recebia o nome do morto, com o tempo se trans-
formava em um cemitério de mestres e seguidores que era 
conhecido como “cidade”, assim nasceram as cidades de Ju-
rema de Alhandra. (SOARES, 1999, p.55).

Nesse trecho, Soares deixa clara a perseguição contra os se-
guidores das religiões de origens africanas e indígenas na cidade, e 
por esse motivo, buscamos investigar, na atualidade, como a escola 
trata essas tradições religiosas locais, identificando qual o espaço 
cabível as religiões de origens africanas e indígenas que em geral 
ocupam um espaço considerável no cenário religioso do Brasil. 

No Brasil ocorre um fenômeno chamado de sincretismo re-
ligioso, no qual ocorre a fusão e/ou assimilação de culturas religio-
sas diferentes que passam a ser uma só cultura, isso ocorreu devido 
à presença dos negros em meio aos brancos dominantes que apre-
sentavam suas práticas religiosas em público, gerando com isso a 
assimilação da cultura branca como sua por parte dos negros. Po-
rém, essas pessoas já traziam consigo as tradições religiosas de sua 
terra nativa e, ao chegar ao Brasil, eram obrigados por lei a adotar 
a crença católica como sua e, com o passar do tempo, passaram a 
possuir duas crenças religiosas. Partindo desse principio, Almeida 
narra em um trecho de seu artigo que:
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A religião é uma forma de conservar a identidade, princi-
palmente num contexto de opressão  como  fora  época  
escravagista  brasileira. Esta conservação de identidade ao 
imiscuir-se com as religiões europeias sofreu uma trans-
formação parcial, incorporando alguns elementos de ou-
tras religiões, o que deu origem às religiões afro-brasileiras, 
como a Umbanda e o Candomblé. Dessa forma, estas fazem 
parte da cultura brasileira, assim como inúmeras outras re-
ligiões das  mais variadas origens, pois em essência somos 
um povo profundamente miscigenado e eclético. 

De acordo com o texto de Almeida, o Brasil devido a toda 
essa miscigenação fica impedido de absorver como sua apenas uma 
confissão religiosa, fato assegurado pelas leis que regem o país em 
especial a constituição de 1988, que concordar com a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos Artigo XVIII, ao declarara que, 
todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciên-
cia e religião; incluindo a liberdade de mudar de religião, crença e 
a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela 
prática, pelo culto e pela observância, em público ou em particular.

No Brasil um dos documentos que assegura o direito a liber-
dade de pensamento e culto é o Plano Nacional dos Direitos Hu-
manos, em seu Eixo Orientador III: Universalizar Direitos em um 
Contexto de Desigualdades. Objetivo estratégico VI: Respeito às 
diferentes crenças, liberdade de culto e garantia da laicidade do Es-
tado. Esses documentos, entre outros, buscam combater o precon-
ceito, o desrespeito e a intolerância religiosa, garantindo, assim, o 
direito de expressão religiosa de todos. 

Considerações Finais

Por meio dos dados apresentados constata-se a necessidade 
da escola atua como mediadora no contexto social que esta inserida, 
e partindo do princípio de liberdade de escolhas e de crenças, o tex-
to busca fortalecer as discursão a cerca da diversidade de religiosa 
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e sua implantação no ambiente escolar estimulando grupos minori-
tários estão se organizando para conquistarem seus direitos na prá-
tica, uma vez que, os documentos citados afirmam a legalidade de 
suas escolhas, mas a sociedade, que ainda cultiva alguns preconcei-
tos recusa as diferenças. Por essa razão, exclui a nega tais existência, 
Nessa perspectiva, almeja-se fortalecer esses movimentos por meio 
da discursão de temas que remetem às lutas a que se dedicam, com a 
intenção de assegurar o seu espaço na sociedade e o respeito devido 
à sua etnia, cultura e religião, almejando com tal atitude melhores 
condições de vida e iguais possibilidades e acessão social. 

Nesse intento, a disciplina Ensino Religioso funciona como 
um dos recursos que a escola deve utilizar para trabalhar aspectos 
relacionados à diversidade e à cultura. Por meio dessa disciplina 
pode-se proporcionar a aprendizagem de conhecimentos diversifi-
cados e livres de preconceitos, para que o aluno seja capaz de convi-
ver pacificamente com os demais, respeitando as escolhas do outro, 
livres da intolerância em relação a outras culturas e religiões, tor-
nando necessário trabalhar o Ensino Religioso de modo a favorecer 
todas as denominações sem privilégios ou hierarquização, respei-
tando as especificidades de determinadas religiões, contemplando 
suas significações de acordo com cada cultura conservando o espaço 
cabível as culturas locais sejam elas sociais culturais ou religiosas. 
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