
Religião é tabu na vida profissional 
Óscar Curros 
 
Negociar é o melhor caminho para conseguir expressar crenças no ambiente de trabalho 
 
Em tempos em que a palavra diversidade surge com freqüência no discurso de grandes 
companhias, é paradoxal a constatação de que, quando o assunto é religião no ambiente de 
trabalho, para muitos, o tema continua sendo um tabu. 
 
Constrangimento e discriminação por violações da liberdade religiosa são algumas das 
ocorrências mais freqüentes -que podem acabar na Justiça. 
 
Essa foi a saída da empresária Alexandra Hassanein, 39. Quando se converteu ao islamismo, 
adotou o nome Yazmin e passou a usar o "hijab" (véu) como expressão de sua ligação com 
Deus. Naquela época, era vendedora no setor hospitalar. 
 
"Comecei a me sentir discriminada pela gerente, que fazia comentários como "lá vem aquela 
do turbante'", conta. 
 
Os conflitos com a superior, afirma, reverteram-se em problemas cotidianos: "Davam-me mais 
serviço do que conseguia fazer e me proibiram de assistir a vários eventos. Eu estava grávida 
e não agüentei a pressão". 
 
Hassanein foi demitida e entrou com um processo na Justiça -a sentença está prevista para 
sair na próxima semana. 
 
"Procurei emprego, mas era descartada nas entrevistas ou mesmo antes delas porque, em 
muitos casos, solicitavam currículo com foto", conta Hassanein, que, como alternativa, decidiu 
investir em uma loja. 
 
Tão difícil quanto não ser aceito na empresa em que trabalha é ser obrigado a seguir crenças 
das quais não compartilha. Essa é a visão do jornalista M.P., 33. Ateu, trabalhou em 2006 em 
uma empresa cujos proprietários eram seguidores da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias. 
 
"O mais constrangedor era que me via obrigado a assistir a um ritual coletivo de 
agradecimento todas as segundas-feiras, no qual uma pessoa pregava e as demais 
comentavam", diz ele, que, três meses depois, após relatar o desconforto que sentia, foi 
liberado do ritual. 
 
Jogo aberto 
 
Ter uma conversa franca com o empregador, aliás, é o melhor caminho para solucionar as 
diferentes perspectivas de religião no trabalho, segundo especialistas consultados pela Folha. 
 
"Orientamos jovens muçulmanos a ter um bom comportamento profissional, seguindo os 
preceitos religiosos na medida do possível", diz Sheik Jihad, vice-presidente da Assembléia 
Mundial da Juventude Islâmica para a América Latina. 
 
"Conversar com o chefe é essencial para que o homem possa orar na mesquita às sextas-
feiras, e a mulher, usar o véu no expediente", exemplifica. 
 
Para a professora da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) Fátima Motta, "ainda 
existe muita distância entre a religião e as empresas". "Mas algumas organizações já permitem 
expressões de espiritualidade, como acender incenso. Outras têm espaço para meditar ou 
praticar ioga. São formas de busca do sagrado." 
 

 
Leia mais: 



 
Espiritualidade ameniza a tensão 
 
Profissionais recorrem a práticas religiosas para superar dificuldades com que se deparam 
 
A mesa de A.B., 33, funcionária de uma empresa do setor automobilístico, virou um altar 
hinduísta. Na divisória do lado esquerdo, ela colocou pequenos pôsteres de divindades. Dentre 
eles, está a imagem de Ganesh, "o removedor de obstáculos". 
 
Outra imagem do deus destaca-se no apoio do computador. "Ganhei de meu gerente. Eu lhe 
expliquei o sentido e ele me deu a estátua de presente", conta. 
 
Ainda há uma terceira imagem de Ganesh do lado direito da mesa, com uma base onde os 
companheiros de trabalho costumam depositar moedas. 
 
Segundo ela, as pessoas demonstram uma grande curiosidade, mas também respeito. 
 
"Uma vez, um dos gerentes brincou com o rabo de uma figura de leão que personifica um 
deus. Depois disso, tivemos uma semana tenebrosa. Agora meus colegas fazem reverências 
ante a imagem, que fica sobre meu computador", relata. 
 
Além das divindades hindus, nos momentos mais tensos, ela recorre à meditação para 
"esvaziar a carga de trabalho". 
 
A recepcionista de hotel Sonia Makiyama, 46, é outra que se apóia na espiritualidade para 
melhorar seu desempenho profissional. Para superar situações críticas no trabalho, ela faz uso 
da arte "mahikari", que utiliza a mão para purificar o espírito, a mente e o corpo. 
 
"Em uma ocasião, um hóspede queria ir embora sem pagar. Pedi permissão a Deus e fiz a 
imposição de mão na sua direção. Ele se acalmou e não tive de chamar a polícia", narra. 
 
Embora faça uso da arte "mahikari" no ambiente de trabalho, Makiyama conta que não 
pretende doutrinar ninguém. 
 
"Às vezes, levo revistas de divulgação para o hotel, mas não costumo perguntar se as pessoas 
as leram. Eu acho que não devo obrigá-las a acreditar, porque pode ser que as esteja 
desrespeitando", justifica. 
 
Espírito empreendedor 
 
É comum encontrar profissionais que vêem no negócio próprio uma alternativa para fazer valer 
suas crenças. 
 
O judeu ortodoxo Marc Nigri, 44, por exemplo, investiu na abertura da pizzaria Cantina do 
Beró, que ficou fechada a semana passada inteira em razão da Pessach (Páscoa judaica). 
 
Nigri também guarda o shabat e tem um esquema de compensação que consiste em abrir em 
feriados não-judaicos, com exceção do Natal e do Ano Novo, "por respeito às datas". 
 
Antes de abrir o estabelecimento, em 1997, Nigri trabalhava como gerente em uma gráfica. 
"Eu queria comer pizza kasher e não tinha onde. Então, por hobby, decidi abrir a pizzaria, que 
cresceu", relata. 
 
As pizzas elaboradas no local são supervisionadas por uma funcionária judia -a única que 
compartilha de sua religião. 
 
"A atividade profissional é apenas um recipiente para receber o sustento, que vem de Deus", 
conclui o empresário. 
 



 
Leia mais: 
 
"O diálogo é somente o começo", diz socióloga 
 
Para Georgette Bennett, empresas perceberam que haviam negligenciado a religião no 
trabalho  
 
Em 1992, Georgette Bennett criou o Center for Interreligious Understanding (Centro para a 
Compreensão Inter-religiosa) visando facilitar a convivência da religião no ambiente de 
trabalho. Com a perspectiva de 15 anos de atuação, Bennett, que é doutora em sociologia pela 
Universidade de Nova York e criminalista, afirma que "o diálogo é somente o começo". "O 
difícil é produzir mudanças reais de comportamento." Para a socióloga, entretanto, após o 11 
de Setembro, as organizações perceberam que haviam negligenciado a religião. Veja, a seguir, 
trechos da entrevista que Bennett concedeu por telefone à Folha, em que abordou, dentre 
outros assuntos, a difícil relação entre religiosidade e profissão. (OC) Saiba mais: 
www.tanenbaum.org 
  
FOLHA - Quando começaram as atividades da ONG relacionadas a religião e local de trabalho?  
 
BENNETT - Em 1997. Percebemos mudanças dramáticas nos padrões de imigração e na forma 
com que a religião era tratada [nos Estados Unidos]. Ela estava ganhando importância no 
trabalho, sobretudo em multinacionais. Porém, quando falávamos sobre o tema aos 
departamentos de RH das empresas, os gerentes não prestavam atenção.  
 
FOLHA - Qual foi a estratégia usada para se aproximar do RH?  
 
BENNETT - O assunto emergiu após o 11 de Setembro, quando as organizações perceberam 
que haviam negligenciado a religião no seu funcionamento. Então, obtivemos respostas.  
 
Fizemos uma pesquisa nacional de caráter exploratório, para ver qual era o grau de conforto 
dos empregados no lugar de trabalho. Do total, 66% disseram ter testemunhado prejuízos por 
causa da religião e 60% afirmaram que sua produtividade diminuíra de alguma forma por essa 
causa.  
 
Contudo, só 20% haviam dado notícia da situação a seus superiores. Esse foi o ponto de 
partida, a plataforma para conscientizar os profissionais de RH da distância entre as 
percepções deles e as dos empregados.  
 
FOLHA - O que foi feito depois?  
 
BENNETT - O próximo passo foi o desenvolvimento de programas para empresas, empregados 
e empregadores. Começamos a trabalhar o kit Religion in the Workplace [Religião no Local de 
Trabalho], que contém livros e CDs sobre como mesclar religião e trabalho.  
 
FOLHA - Qual é o uso que as organizações fazem do kit?  
 
BENNETT - Algumas companhias elaboram uma síntese para o departamento de recursos 
humanos; outras compram cópias como um recurso após as palestras. Há ainda as que 
recorrem ao centro quando têm de enfrentar conflitos internos.  
 
FOLHA - Quais são as principais dicas para os trabalhadores?  
 
BENNETT - É muito importante que haja espaço para falar sobre esse assunto nas empresas. A 
GM (General Motors) criou um programa chamado "Speaking on Religion" [Falando sobre 
Religião], para que empregados possam conversar sobre questões antes não abordadas.  
 
FOLHA - O centro desenvolve programas educativos. Quais são os resultados até hoje?  



BENNETT - Uma crescente conscientização sobre o assunto. Os programas para escolas de 
ensinos primário e secundário mostram como viver em uma sociedade plural, mediante o uso 
de materiais padronizados.  
 
FOLHA - A organização também atua em países onde há conflitos com causas religiosas. Em 
que países da América Latina estão os pacificadores do centro?  
 
BENNETT - Na Colômbia e em El Salvador. Além da América Latina, cobrimos países da Ásia, 
da África e do Oriente Médio e a Irlanda do Norte.  
 
FOLHA - Que impacto têm esses conflitos sobre os negócios?  
 
BENNETT - Um impacto enorme, porque a negociação requer estabilidade. Em países como a 
Nigéria, que vive um conflito sectário, é muito difícil que a economia se desenvolva. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 8 abr. 2007. Empregos, p. 2-3. 
 


