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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo propor um debate com os professores da disciplina Ensino Religioso, nas escolas públicas estaduais da cidade de Frutal-MG, sobre o tema

(in)tolerância religiosa, bem como, verificar com os professores de ensino religioso se os efeitos da disciplina têm sido positivos ou negativos, compreender como têm sido

tratados no ambiente de sala de aula, as atuais perseguições a partir da intolerância religiosa, e, proporcionar oportunidade de um trabalho extensionista, sobre o tema deste

projeto. Tendo como local de realização as escolas públicas estaduais de Frutal, bem como a UEMG unidade Frutal. Partindo de uma metodologia qualitativa e consultas

bibliográficas, utilizaremos uma entrevista semiestruturada a fim de analisar depoimentos dos professorxs e interpretação de respostas que obtidas nas escolas visitadas. Após

reuniões inicias para definições de tarefas, entre a equipe executora, serão observadas as seguintes etapas:1ª: Visitas às escolas estaduais de Frutal de Ensino Fundamental a

fim de solicitar autorização para a realização da pesquisa;2ª: Entrevistas com os professores da disciplina; 3ª: Reuniões nas escolas pesquisadas, a fim de propor oficinas,

palestras e outros, sobre a diversidade cultural religiosa do Brasil, respeito às diferenças, (in)tolerância religiosa; 4ª: Confecção de uma cartilha, com fundamentação teórica da

Filosofia da Religião, Sociologia, Antropologia, Ciência Social; 5ª: Confecção do relatório final do projeto de extensão. Pesquisadores da temática apontam que a intolerância é,

em grande parte, gerada pelo medo do desconhecido, ou seja, pela falta de conhecimento sobre os reais significados de cada religião, abrindo margem para que o preconceito

seja cultivado. Desta forma, nossa expectativa é contribuir para a construção de um diálogo efetivo sobre a tolerância religiosa e respeito à diversidade cultural, nas escolas

estaduais de Frutal-MG. 
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