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RESUMO

Resumo: O seguinte artigo, tem por base dados construídos em pesquisa bibliográfica cujo objetivo foi discutir a partir de referenciais teórico de 
Educação e do campo das Religiões Afro-brasileiras o significado da escola para crianças de religião de Matriz Africana. Na pesquisa, a intolerância 
religiosa ganha centralidade, em especial, ao enfocar a relação escola - religiões afro-brasileiras. A intolerância religiosa em estabelecimentos de 
ensino é um problema grave e ainda invisível para as autoridades e a sociedade. Entre os problemas encontrados estão profissionais 
despreparados para lidar com diferentes religiões, ofensas e isolamento de crianças e professores. No desenrolar dessa atividade observei que 
professores em exercício docente, tem grande desconhecimento dos valores civilizatórios africanos, em especial, das religiões afro-brasileiras e 
seus praticantes. Quando indagados sobre este universo religioso, respondiam baseados em informações vagas, fundamentadas em uma visão 
“folclórica” da religião. Isso me levou a pensar, como esses professores estão sendo preparados para situações de conflitos nas escolas, como sua 
religião particular influencia em sua didática e o que poderíamos fazer para minimizar os conflitos externos que tornam-se presentes em sala de 
aula.Quando falamos em preconceito, lembramos de “minorias” como LGBTs, deficientes, a desigualdade entre homens e mulheres, a causa 
indígena, nordestinos... Agora quando pensamos em racismo, vem logo em nossas mentes as causas do povo negro, aparece um filme em nossa 
mente sobre tudo que o povo negro escravizado passou em períodos tão difíceis em sua história de escravidão, ou lembramos de jovens negros 
que por falta de oportunidade, pelo local onde moram ou pela cor de sua pele, são excluídos de todos os outros benefícios dados e que tem 
direito um cidadão comum, porém dificilmente pensamos numa criança negra, em um ambiente escolar, sofrendo preconceito por seguir uma 
religião diferente das da grande maioria da população, agora uma criança criada, professando sua fé pode ser excluída, somente por isso, como e 
por que esse racismo religioso, tão intolerante pode e vai trazer consequências desastrosas em um ambiente que deveria ser acolhedor, de troca 
de conhecimento e com profissionais capacitados para lidar com situações como a de racismo religioso? A intolerância religiosa aparece na forma 
de pensar e forma de agir. O racismo religioso, é pensar que sua crença é melhor, é correta, vem de Deus e do outro não, porém só acontece com 
as religiões de matriz africana, pelo menos no Brasil. Ser intolerante religioso, é achar que somente o seu credo pude existir e ser cultuado. Ser 
intolerante é ser preconceituoso. É uma violência à liberdade de escolha de outro e retirando-lhe a liberdade você o tira do direito de ser 
humano, pois todos nós nascemos livres para escolher nossa cor preferida, nossa profissão, a quem amar e a quem ou o que cultuar. Ser 
intolerante é não conseguir alcançar que cada um pode crer, ou não crer, seguir, ou não seguir, o que quiser. A intolerância religiosa se revela das 
mais diversas e variadas formas: olhares de estranheza e desdém; barreiras familiares; agressões verbais; atitudes proselitistas indesejáveis; 
danos ao patrimônio; preconceito e morte. O proselitismo religioso, a imposição de um só credo, a busca da hegemonia de apenas uma religião, 
têm ocasionado, ao longo da história, violência, destruição, desamor e evasão escolar. Assim, faz-se imperativo, pelo advento da Lei nº 10.639 e 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnico raciais e para o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, a 
produção de material sobre relação escola-religiões afro-brasileira, possibilitando aos profissionais da educação, conhecimentos mais elaborados 
sobre as religiões afro-brasileiras e seus praticantes.
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