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RESUMO 

 

O tema “Ensino Religioso” ainda é muito polêmico e, principalmente, dentro da escola. A 

maneira como a disciplina acontece atualmente em sala de aula me incentivou a pesquisar 

sobre as possibilidades de uma didática diferente a fim de contemplar não somente a 

legislação relativa a esse tema como no sentido de encontrar alternativas para o exercício não 

doutrinário da disciplina, tendo como prioridade a educação dos alunos e sua diversidade 

cultural. Para isso, foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica sobre as leis que mantêm a 

disciplina como parte do currículo das escolas públicas, os artigos que discutem a sua relação 

conflituosa com a laicidade, textos de pesquisadores que atuam no campo das “Ciências da 

Religião” e uma proposta de ensino como possibilidade de prática da disciplina. Discuto sobre 

a importância da espiritualidade na condição humana e apresento as “Ciências da Religião” 

como um campo de conhecimento essencial à construção de um diálogo mais apropriado entre 

Escola, Educação, Religião e Estado. Por fim, destaco as contribuições de uma proposta 

intitulada “Ensino Inter-Religioso”, dentro da qual temos a oportunidade de compreender a 

riqueza desse conhecimento. 
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ABSTRACT 

 

 

The theme "Religious Education" is still very controversial, and especially within the school. 

The way the discipline currently happens in the classroom encouraged me to research the 

possibilities of a different teaching to contemplate not only the legislation concerning this 

issue and in order to find alternatives for non-doctrinaire exercise of discipline, with the 

priority the education of students and their cultural diversity. For this, a wide literature on the 

laws that maintain the discipline as part of the public school curriculum was carried out, the 

articles discuss their adversarial relationship with secularism, researchers texts working in the 

field of "Religious Studies" and an educational proposal as a possibility to practice the 

discipline. I discuss the importance of spirituality in the human condition and present the 

"religious studies" as an essential field of knowledge to build a more appropriate dialogue 

between School, Education, Religion and State. Finally, highlight the contributions of a 

proposal "Inter-Religious Education", where we have the opportunity to understand the 

wealth of this knowledge. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Sempre fui uma pessoa questionadora. Essa forma de ser me acompanha desde minha 

infância. Quando criança, no entanto, também era tímida, de forma que, nas idas à igreja 

acompanhada de minha mãe, nos assuntos relativos à religião, nos rituais das missas e na 

leitura da bíblia durante o catecismo, era desse modo que me portava: sempre a ouvir em 

silêncio. Entretanto, na minha mente pairavam várias perguntas sobre os porquês das coisas e 

que eram consideradas “meio sem pé nem cabeça”, como diria minha mãe. Mesmo assim, 

aprendi a deixar para lá tais inquietações porque sempre me disseram que, em contrapartida, 

havia uma verdade revelada e que era a certa. Hoje ainda questiono algumas atitudes dos 

religiosos e certos dogmas, mas compreendo que existe uma complexidade maior por trás das 

tradições religiosas as quais só é possível compreender quando se exercita, dentro do possível, 

um olhar distante, um olhar científico, um esvaziamento de valores e pré-conceitos que são 

“naturalmente” construídos por nós ao longo da vida.  

 Diria que estudar Pedagogia me fez perceber que não apenas questionar é importante. 

O ato de compreender, pela via do exercício de conhecer melhor o que já está dado como 

pronto, é igualmente importante e, seguido de um longo percurso de estranhamento e 

desconstrução, conduz à descoberta de algo novo. 

 Nesse tempo, participei de muitas experiências filosóficas, entre as quais, uma delas se 

coaduna com a temática desse trabalho. Foi durante um encontro do projeto de “Filosofia com 

Crianças”, coordenado pela Profa. Silmara Marton, e no qual atuei como bolsista de extensão 

entre os anos de 2012 e 2013, e hoje na qualidade de bolsista de iniciação científica. Nós 

partilhávamos com as crianças a leitura do livro "A Criação" (2006), de Bart Moeyaert.  

 No livro, o autor narra a história bíblica dos sete dias da criação de maneira suave e 

engraçada, e por meio de um diálogo entre Deus e o homem. O Deus criador é ilustrado como 

um personagem grande e azul, enquanto o homem é bem pequeno e se mostra assustado com 

tudo que se passa no desenrolar da história.  

 Pudemos nesse encontro dialogar com as crianças sobre nossas origens primeiras e ali 

surgiram também entre elas muitas daquelas inquietações que me acompanharam desde a 

infância. Num primeiro momento, as crianças diziam que tinham se originado de suas mães, 

já em outro momento a conversa tomara um rumo de conteúdo religioso, dentro do qual 

percebemos certo estranhamento mútuo acerca das afirmações de suas crenças. Com o 

desenrolar da história, as crianças se puseram a relatar que o “Deus” das ilustrações do livro, a 
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exemplo de um criador azul e gordo, era bem diferente do que elas estavam acostumadas a 

ver. Nesse sentido, identificando naquele encontro uma oportunidade rica para conhecimento 

de suas mais diversas formas de sentir, perceber e interpretar o mundo, achamos fecundo e 

coerente explorar juntamente com elas o tema da criação nas perspectivas científica, mítica e 

filosófica e, a depender das falas, em outras interpretações. Algumas crianças se mostraram 

contrárias às explicações das teorias científicas, enquanto outras não conseguiam imaginar o 

tema da criação se não fosse daquela forma.  

 O mesmo tema ressurgiu no encontro em que apresentamos uma animação premiada 

do festival Anima Mundi, "A Vida". A animação mostra a subida de uma torre por um adulto 

e um bebê que, gradativamente, vão crescendo, amadurecendo e envelhecendo até chegar ao 

seu topo. Essa animação suscita reflexões sobre o sentido da vida, no seu poder de criar e 

recriar-se continuamente. De maneira singular, as crianças foram desenrolando o tema, 

pensando no que era essencial em suas vidas e relembrando as experiências e conhecimentos 

aprendidos com seus pais e avós.  

Neste encontro em questão eu me lembrei de quando criança com meus 10 anos de 

idade a frequentar a igreja por imposição de minha mãe. Nesse tempo eu me questionava 

sobre o fato de ter que ir a igreja, não entendendo muito bem porque tinha que fazer e repetir 

coisas fora da minha compreensão. Não sabia afinal se devia acreditar no que me ensinavam 

na escola sobre a criação do mundo ou no que aprendia no catecismo da escolinha da igreja. 

Certa vez me lembro de ter levantado essas questões para minha família e, ao invés de me 

responderam, puseram-se a me perguntar sobre possíveis questionamentos meus acerca de 

minha crença em Deus. Já durante a adolescência me tornei um pouco mais rebelde e comecei 

a problematizar o sentido das coisas que via e ouvia dentro da igreja e na escola, o que 

claramente não foi e ainda não é bem aceito por minha mãe.  

 O que me intriga afinal é: Por que as crianças precisam aceitar, afirmar ou até 

obedecer sem compreender certos dogmas, certas doutrinas e crenças, a exemplo do exposto 

até então? Como impedir que ações de intolerância religiosa sejam praticadas desde a 

infância?  Penso que, pelo contrário, poderíamos fornecer às crianças certos dispositivos para 

que pudessem compreender melhor essas questões que, num primeiro momento, são 

totalmente confusas. Eu, em particular, não sofri preconceitos de natureza religiosa, mas 

lembro-me de amigas que, durante suas infâncias, sofreram muito com a intolerância de 

outras crianças, e de uma, em especial, que vi chorar porque não aceitavam sua crença. Isso, 

de fato, sempre me assustou e me deixava e ainda deixa muito triste.   
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 As crianças fazem o que aprendem. Nesse sentido, se uma criança é ensinada a pensar 

que somente a sua crença é a verdadeira, a correta e a válida, ela acaba por considerar que a 

crença de outra criança é falsa, errada e sem validade, decorrendo daí também a prática de 

ações discriminatórias. A reprodução desses ensinamentos pode levar a manifestações de 

preconceitos. No contexto específico da escola, onde há uma multiplicidade de alunos que 

precisam lidar com as diferenças, não são poucos os casos de intolerância religiosa, havendo, 

em função disso, omissão e/ou defesa indevida por parte dos profissionais da educação. O 

grande problema talvez esteja na falta de conhecimento e esclarecimentos sobre questões 

dessa natureza. A escola não pode se omitir de tratar de assuntos assim e que são muito 

comuns em sala de aula, pois a não aceitação da diferença na escola repercute, 

gradativamente, na reprodução de ações de negação do outro na sociedade.   

 O tema sobre ensino religioso ainda é bastante polêmico e, principalmente, dentro da 

escola. Alguns acreditam que a disciplina fere a laicidade do Estado e que o direito à 

liberdade religiosa das famílias, das igrejas e comunidades religiosas, como também suas 

manifestações, já está assegurado na constituição. Por isso, não cabe à escola abordar esse 

assunto.  

 Hoje, atuando como estagiária em escola, acredito ser muito delicado tratar dessa 

temática e me pergunto a respeito dos limites e possibilidades para uma instituição de ensino 

proceder no seu exercício em nossa sociedade. Ao mesmo tempo em que da escola se espera a 

missão de formar cidadãos, dela também se exige que dialogue com o seu entorno - a 

comunidade na qual está inserida -, o que inclui a diversidade cultural. Porém, acredito no 

ensino religioso praticado de maneira ampla, onde o reconhecimento dos diferentes credos 

possa possibilitar uma maior compreensão da grande diversidade de culturas em que estamos 

inseridos. Afinal, como não imaginar o ensino religioso em escolas onde encontramos tantas 

culturas diferentes e onde há tanta violência, essa muitas vezes cometida contra aquele que é 

diferente sob algum aspecto? Muitas crianças chegam à escola com pouca ou nenhuma 

informação sobre o que irão encontrar naquele lugar e, por desconhecimento da cultura do 

outro, terminam por estranhar e/ou depreciar o que é delas diferente. O professor, desse modo, 

também nem sempre está preparado para lidar com essas situações. 

  Não há como se ter controle total sobre o que acontece na escola.  Vemos e ouvimos 

muitos casos de brigas, desrespeito e discriminação por motivos banais que chegam a atingir 

não somente os alunos como seus familiares. Quem nunca levou seu filho, sobrinho ou irmão 

na escola, e enquanto os esperava, ouviu comentários entre os familiares dos alunos de pais 
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insatisfeitos com o que o professor ensinava em sala de aula, ou da maneira que um professor 

se dirigiu ao seu filho? Pois é. Os professores já se encontram num meio que exige muita 

responsabilidade e são alvos de grande cobrança.  

 As instituições de ensino encontram-se hoje com salas lotadas e pouco ou nenhuma 

condição de atender a grande demanda de alunos. Os professores, por sua vez, disputam a 

atenção dos alunos sem condições de realizar suas atividades planejadas. Entre esses alunos, 

podemos encontrar vários tipos de crenças ou a sua ausência. Diante disso, como pode o 

professor trabalhar esse tema dentro da sala de aula sem desrespeitar, ferir ou atropelar a 

crença do outro? No que diz respeito ao fato de possuir determinada crença religiosa, como 

pode o professor ser neutro ou imparcial no modo de lidar com essa questão com seus alunos 

em sala de aula? Seria isso possível? Percebemos então que abordar o tema do ensino 

religioso vai além da polêmica de interpretar a constituição ou a preparação de professores 

para esse fim.  

 Intrigada com essa problemática, escolhi como um dos objetivos de pesquisa do 

trabalho de conclusão de curso mostrar a relevância de uma disciplina que contemplasse a 

dimensão religiosa entre as crianças. Pensei na já conhecida disciplina de Ensino Religioso, 

porém, me perguntei sobre as possibilidades, de fato, de ser ela trabalhada dentro das escolas 

de maneira laica, portanto, não doutrinária. Para tanto, identifiquei nas ciências da religião o 

campo relevante para o aprofundamento teórico no percurso de minha pesquisa e cuja base de 

conhecimento deva ser considerada na educação dos alunos, a saber, a compreensão do 

fenômeno religioso a partir da sociologia, história, antropologia, entre outras áreas das 

ciências humanas. Vi nesses estudos a possibilidade de oferecer a abertura epistêmica capaz 

de produzir entre os alunos a tolerância e o respeito mútuo dentro da escola. 

 Para esse trabalho foi utilizada uma pesquisa bibliográfica de artigos e livros de 

especialistas no tema do “ensino religioso”, como também nas “ciências da religião”. A 

pesquisa envolveu a análise de documentos, leis e decretos sobre a laicidade e o ensino 

religioso no Brasil. Entre os autores estudados, estão: Carlos Roberto Jamil Cury, especialista 

em política educacional que estuda as leis em torno do tema, como também os problemas 

envolvendo a laicidade e as motivações políticas para a permanência da disciplina nas escolas; 

e, Antonio Cunha, professor e coordenador do Programa de Laicidade da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro.  

 Durante o percurso de ampla revisão de literatura, encontrei estudos de pesquisadores 

que atuam no campo das ciências da religião, entre os quais, o Prof. Frank Usarski (PUC-SP), 
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tecendo comparações que aproximam a ciência da religião no tocante à busca das mesmas 

respostas, no entanto, com particularidades muito distintas uma da outra; e, o Prof. Afonso 

Maria Ligorio Soares, Doutor em Ciências da Religião, e que argumenta em defesa das 

ciências como conhecimento fundamental para o ensino da disciplina de Ensino Religioso; e, 

Pauly e Dora Incontri.  

 Para Pauly, professor e coordenador do Mestrado em Educação do Centro 

Universitário La Salle, o ensino religioso se sustenta de maneira frágil. Pauly questiona os 

objetivos da igreja Católica em manter o Ensino Religioso como disciplina nas escolas, 

colocando ênfase na crítica a sua permanência por meio do confronto com as leis e a 

laicidade. 

 Encontrei, através da leitura de textos da antropóloga e pesquisadora das ciências da 

complexidade Profa. Maria Almeida da Conceição, uma compreensão maior acerca das 

formas de pensar que dificultam considerar as diversas dimensões que fazem parte da 

condição humana, entre as quais, a espiritualidade. A autora problematiza as razões que levam 

às pessoas a pensarem de maneira fragmentada e a terem grande dificuldade em compreender 

as coisas como um todo interligado.  

 Por último, fiz um intenso estudo de uma longa bibliografia sobre o ensino religioso. 

Dora Incontri apresenta ideias revolucionárias no que se referem a propostas didáticas para o 

exercício desta disciplina. Alguns livros didáticos por ela minuciosamente preparados para 

esse fim apresentam o conteúdo acerca das religiões de maneira ecumênica, de modo que o 

aluno, desde a educação infantil ao ensino médio, aprenda as histórias e os fundamentos de 

todas as religiões. Os exercícios por ela sugeridos são geralmente realizados em grupos, o que 

facilita o diálogo, abrangendo temas transversais para os alunos do 1º ao 9º ano.  

 Assim, o trabalho de conclusão de curso está desenvolvido em três capítulos. No 

primeiro capítulo, são abordadas as leis que mantêm o ensino religioso como disciplina 

facultativa nas escolas públicas e muitas das polêmicas e dos interesses ideológicos, 

educacionais e políticos que permeiam a sua aplicabilidade nas instituições escolares. Ênfase 

é dada à questão da Laicidade e a sua conflituosa relação com o Ensino Religioso nas escolas.  

 No segundo capítulo procurei explorar um pouco sobre a espiritualidade e sua 

importância para o ser humano, bem como suas conexões com a religião. Apresento, em 

seguida, as “Ciências da Religião” como campo de conhecimento essencial para nortear as 

metodologias de trabalho dos professores em Ensino Religioso. Apresenta-se, assim, como 
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uma alternativa que exige ser mais estudada para a construção do saber e do conhecimento 

sobre as religiões numa abordagem científica. 

 No terceiro e último capítulo apresento a proposta de Ensino Inter-Religioso de Dora 

Incontri e Alessandro Bigheto, autores de uma coleção de livros didáticos voltada para a 

temática do Ensino Religioso e que apresentam a possibilidade de uma metodologia onde 

todas as religiões possam ser abordadas dentro da sala de aula, respeitadas as suas crenças, 

tradições e histórias.  
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CAPÍTULO 1 

O ENSINO RELIGIOSO E O PAPEL DA ESCOLA 

 

 O tema do ensino religioso, como afirma Cury, é complexo, pois envolve a 

diversidade de culturas que integra a nossa sociedade, a preservação da educação laica e a 

dimensão existencial inerente a cada sujeito. A complexidade em torno do tema vai além da 

polêmica de uma disciplina em sala de aula, pois envolve questões culturais e sociais. Mesmo 

assegurado em lei, o ensino religioso causa estranhamento quanto a sua importância no 

currículo da escola. Como afirma Cury,  

Em nosso país, o ensino religioso, legalmente aceito como parte dos 

currículos das escolas oficiais do ensino fundamental, na medida em que 

envolve questão da laicidade do Estado, a secularização da cultura, a 

realidade socioantropológica dos múltiplos credos e a face existencial de 

cada indivíduo, torna-se uma questão de alta complexidade e de profundo 

teor polêmico. (CURY, 1993, p.3.)  

 

 Conforme a legislação, é assegurado o ensino religioso como parte integrante do 

currículo escolar oficial no país. De acordo com a Lei nº 9.475, de 22 de Julho de 1997: 

Artigo 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da 

formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade 

cultural religiosa do Brasil e vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

(1997, p. 11) 

  

 No entanto, o ensino religioso é facultativo. Logo, o aluno não é obrigado a assistir a 

essas aulas. Mas, por que se faz necessário? A esse respeito, merece atenção a análise do Prof. 

Antonio Cunha, coordenador do Observatório de Laicidade do Estado do Rio de Janeiro, que 

é pautada na consideração do ensino religioso não dissociado de uma problemática maior: a 

precariedade da educação em nosso país. 

 Em entrevista ao programa “Trocando Ideias”, o pesquisador analisa o tema como 

polêmico por vários motivos: - a visão de escola como lugar de consumo, onde as editoras 

podem vender seus livros e materiais eletrônicos, como computador, notebooks, e-books; - 

escola como reserva de trabalho, ou seja, como reprodutora de uma mão de obra necessária 

para a sociedade; e, a ideia de escola para controle político e ideológico. Ou seja, no entender 

de Cunha (2009), existe todo um interesse em torno da escola e na manipulação do currículo 

para outros fins que não sejam apenas o ato de educar.  
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  Em quantas escolas existe um corpo docente completo que atenda a demanda de 

turmas? As salas estão cheias de alunos, dificultando o trabalho do professor, em alguns 

casos, nem professores temos para dar aula. Que as instituições de ensino em nosso país se 

encontram com muitos problemas é fato. Cunha afirma que a escola é uma instituição onde 

encontramos diversos problemas estruturais e organizações, como a falta de professores, por 

exemplo, sendo esse um dos motivos de não acreditar em uma disciplina de ensino religioso. 

Cunha acredita que os interesses em se manter a disciplina na escola são voltados para fins de 

manobras políticas e sociais.   

 Isso não muda, no meu entender, a necessidade de se debater a questão da 

religiosidade e outros assuntos dentro da escola. A esse respeito, a abordagem do tema com 

um caráter científico, por exemplo, pode levar ao conhecimento das diferentes culturas e 

contribuir para a comunidade escolar. Como afirma o Prof. Frank Usarski, a ciência é “uma 

maneira específica de aproximar a ‘realidade’ e adquirir conhecimento sobre ela” (USARSKI, 

2002, p.1). Acrescento que seja uma forma de conhecimento que estimula o desenvolvimento 

de investigações e propicia novas perspectivas que colaboram para a construção da história 

humana no planeta. 

 Mas, voltando à laicidade, em nosso país essa é uma questão muito discutida quando 

estamos a tratar do tema da religião nas escolas públicas. Entende-se que a educação religiosa 

fere a laicidade quando vinculada à afirmação de determinada doutrina. Além disso, o que 

fere a constituição é o fato da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional atribuir aos 

Estados que cada escola possa desenvolver seu próprio currículo, não expondo com clareza o 

que pode e não pode ser ensinado, ou seja, de forma a não assumir uma religião ou a se opor a 

qualquer religião.  Cury nos recorda que: 

O Estado se tornou laico, vale dizer tornou-se equidistante dos cultos 

religiosos sem assumir um deles como religião oficial. (...) A laicidade, ao 

condizer com a liberdade de expressão, de consciência e de culto, não pode 

conviver com um Estado portador de uma confissão. Por outro lado, o 

Estado laico não adota a religião da irreligião ou da anti-religiosidade. 

(CURY, 2003, p.2) 
  

 A lei assegura especificamente que o Estado não deva ter qualquer vínculo religioso. 

Cury (2003) acrescenta que a laicidade condiz com a liberdade de expressão quanto à questão 

religiosa. O país é laico, o que não impede os grupos religiosos de manifestarem suas 

convicções. Isso vale para as escolas públicas, assim como para outros espaços públicos em 

geral, como hospitais, prédios públicos, entre outros.  
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 Ainda sobre a lei que regulamenta a disciplina de ensino religioso nas escolas 

públicas, Cury questiona a obrigatoriedade na medida em que se sustenta no artigo 33 da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a seguinte frase: “O ensino religioso, de 

matrícula facultativa, é parte integrante na formação básica do cidadão...”. Segundo Cury, há 

nesse texto certa inapropriação da afirmação de que o ensino religioso é parte importante na 

formação do cidadão, quando em outro momento no mesmo parágrafo se afirma que é 

“assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa”. Como assegurar a diversidade 

cultural e, ao mesmo tempo, afirmar que determinado conhecimento como o relativo às 

religiões seja fundamental para a formação de alguém? Esta é uma questão extremamente 

delicada quando vivemos em um país tão multicultural.  

 Outro ponto importante é que a redação do Conselho Nacional de Educação atribui ao 

Estado a necessidade da formação de entidades civis constituída por diferentes doutrinas que 

regulamentem os conteúdos no currículo do ensino religioso. Cury reforça que no Brasil a 

liberdade de manifestações religiosas de todos os tipos é assegurada em lei e que muitas já 

possuem dispositivos sociais bem avançados para a difusão de suas doutrinas, não sendo esse 

o motivo para a manutenção do ensino religioso na grade curricular. 

 Por outro lado, no que se refere à liberdade de expressão, significaria então que a 

disciplina do ensino religioso precisaria apresentar um currículo em que todas as religiões 

seriam abordadas, considerando que todos pudessem manifestar suas crenças. Por isso, o 

ensino religioso já é aplicado em algumas escolas segundo uma abordagem histórica, 

sociológica e cultural das religiões, abordando seus princípios e sua conexão com temas 

comuns ao cotidiano dos alunos. 

 Como recorda Pauly, professor e coordenador do Mestrado em Educação do Centro 

Universitário La Salle, uma das ideias que sustentam o ensino religioso como fundamental 

para a escola é que esta seria uma disciplina necessária para a formação do estudante 

enquanto cidadão. No entanto, em seu entender, esta não é uma boa razão para a defesa da 

disciplina, pois a classificação de alguém como cidadão não pode advir do critério de sua 

crença religiosa. Como uma pessoa que decide se abster de qualquer crença religiosa pode ser 

considerada um mau cidadão? Isso não estaria ferindo sua liberdade religiosa conforme prevê 

a Lei nº 9.475? Além disso, como argumenta Pauly, 

a justificativa de que o ensino religioso é um componente curricular porque 

integra formação para a cidadania é falsa. A suposição de que uma pessoa 

religiosa seja melhor, igual ou pior cidadã em razão de sua crença, 

caracteriza clara discriminação. (PAULY, 2004, p. 4) 
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 De outra parte, o ensino religioso ganharia real importância para a formação do 

cidadão quando trabalhado como área de conhecimento, concedendo ao aluno as 

possibilidades de conhecer as origens das religiões, suas histórias, mostrando, inclusive, suas 

divergências e semelhanças. Poderia, desse modo, contemplar questões como diversidade e 

tolerância, que são temas muito importantes na formação dos jovens e crianças enquanto parte 

de uma sociedade de diferenças e diversidades. Ofereceria a perspectiva do estudo dessa 

dimensão ética de suas vidas e a valorização de uma espiritualidade para além do que já é 

apresentado dentro das religiões. Numa disciplina desse modo concebida haveria a 

possibilidade de fazer os alunos conhecerem todas as religiões sem um olhar discriminatório 

sobre nenhuma, já que a intenção não é confessional, não é convencê-los a aceitar ou querer 

seguir alguma doutrina, mas sim levá-los a exercitar um olhar que atravessasse a própria 

religião. Na mesma direção, afirma Amaral: 

Sendo a escola um espaço de construção de conhecimentos historicamente 

produzidos e tendo a proposta para o Ensino Religioso caráter de 

conhecimento religioso, esta poderia estar disponível na escola para quem 

quisesse ter acesso a ela. Dessa forma, o ensino religioso seria admitido 

como área de conhecimento, ao lado de outros saberes que compõem o 

currículo escolar, e instituído como disciplina do sistema educacional que 

possui objeto de estudo específico: fenômeno religioso; conteúdo próprio: 

conhecimento religioso; tratamento didático: didática do fenômeno religioso. 

Além dos objetivos definidos, metodologia própria e sistema de avaliação 

organizados na proposta. (AMARAL, 2003, p.4) 

 

 Mesmo se adotado o ensino religioso da forma aqui sugerida, portanto, de maneira não 

doutrinária, como o professor pode estar à frente desse grande desafio, dando a conhecer 

várias religiões? Se esse professor tem sua própria crença, como suspendê-la ao ministrar tal 

disciplina? É possível manter a neutralidade, nesse caso? A questão que se coloca é o fato de 

não abandonar suas convicções abordando o tema com objetividade dentro da sala de aula.

 Ao analisarmos os dados do MEC de 2011, são mais de 98 mil colégios, públicos ou 

privados, que programaram em seu currículo a educação religiosa. O problema está na falta de 

um currículo oficial que regulamente os conteúdos a serem aplicados na disciplina. De acordo 

com a lei nº 9.475, “os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição 

dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos 

professores”.  

  De acordo com o que define essa lei, este currículo preservaria o direito à laicidade 

dos estudantes, mantendo o seu direito de estudar o ensino religioso nas escolas públicas e, ao 

mesmo tempo, preservando o direito daqueles que não quisessem participar. O problema é 
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que segundo dados do portal - Qedu.org.br - sobre o questionário da Prova Brasil de 2011, 

51% das escolas assumem o ensino religioso de maneira obrigatória e tomando como base 

suas próprias doutrinas, enquanto os diretores informaram que em 49% delas, a disciplina é 

obrigatória, ferindo assim o direito à laicidade dos estudantes. O ensino religioso não pode ser 

visto como a disciplina que visa à transferência de dogmas ou doutrinas religiosas, pois essa 

função é responsabilidade da família, amigos e comunidade. A função da escola é apresentar e 

esclarecer as crenças existentes para uma melhor compreensão do assunto. 

 Compreende-se, em pleno século XXI, a necessidade dos cidadãos de acesso ao 

conhecimento das antigas religiões e novas manifestações religiosas para que possam tecer 

suas próprias conclusões e posicionamentos A preparação do conhecimento dessas religiões 

não deve acontecer com o intuito de influenciar os alunos, mas pelo contrário, de mantê-los 

conscientes sobre todas as outras religiões, e assim fazer com que desenvolvam tolerância 

quanto às escolhas alheias. É sabido, conforme informações noticiadas em vários meios de 

comunicação, a grande quantidade de países em guerra que, por falta de conhecimento e, 

principalmente, em função de uma religiosidade pautada pelo fanatismo, se mostram 

despreparados para aceitar o outro, o diferente deles e, por decorrência disso e outros 

interesses ideológicos e políticos, acabam por praticar violências e crimes. 

 Em outra direção, vislumbro nas “ciências da religião” subsídios para colocar em 

prática o ensino religioso como área de conhecimento dentro da escola, atentando para a 

compreensão do surgimento da religião estudada, percorrendo seu desenvolvimento no 

decurso da história e imersa no contexto em que se dá. O Prof. Frank Usarski, em resposta a 

uma entrevista para uma revista acadêmica, diz o seguinte: 

Para mim, um cientista da religião nada se assemelha a um crítico de música. 

Ele mais se parece com um historiador da arte cuja referência não é o nível 

estético de uma pintura, mas que coloca questões do tipo: Quem era o 

pintor? Em que circunstâncias ele produziu tal obra? Que papel esta obra 

desempenhava no contexto da produção artística do pintor? Esta pintura é 

uma obra típica desse pintor? Que influências estilísticas se observam nesta 

obra? A obra é típica de uma época da arte? De jeito semelhante o cientista 

da religião quer entender os fatores que influenciaram o surgimento e o 

desenvolvimento da religião investigada. Ele tem o objetivo de classificar 

seu objeto de estudo ao compará-lo histórica e sistematicamente com outras 

religiões. (USARSKI, 2002, p.2) 

 

  Em “ciências da religião” o que importa é a investigação histórica sobre a religião, e 

não realizar comparações entre ambas que, certamente, lidam com questões comuns, como 

destaca Usarski (2002). Porém, afirma o pesquisador que a religião cumpre uma função 
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importante, a saber, estimula a ciência no sentido de investigar as coisas para além do que já 

está pronto e acabado. A esse respeito, é bem esclarecedora a colocação de Oliveira: 
No que se refere à formação moral do homem, a razão polêmica que alicerça 

o pluralismo bate-se igualmente contra a preservação de valores e crenças 

tidos por eternos e contra a legitimação acrítica de qualquer ponto de vista 

ou sistema normativo. Sua ação torna-se, então, eminentemente educativa, 

por se pautar na escolha – e não na aceitação irrefletida – de um "certo" ou 

de um "justo" entre muitos possíveis. (OLIVEIRA, 1996, p. 234) 

 

  A reflexão sobre si e sobre o outro toma dimensões ampliadas à medida que o aluno 

deixa-se tocar pelo pluralismo presente em outras religiões, haja visto seus distintos contextos 

históricos e sociológicos, princípios e valores muito singulares. O estudo sobre outras 

religiões e seus fundamentos possibilita o entendimento e o conhecimento da pluralidade 

cultural das sociedades. 

   Para Oliveira (1996), o pluralismo que encontramos na escola é uma alternativa para 

se possibilitar a argumentação em torno dos valores e representações que são impostos em 

sociedade. Para tanto, o estudo das religiões em seu caráter científico possibilita aos 

estudantes que explorem novas maneiras de ver o mundo. 

  Nesse primeiro momento é importante ressaltar que, mesmo sendo muito polêmico, o 

ensino religioso é uma prática atual nas escolas públicas e que precisa ser bastante discutido, 

principalmente junto aos professores em formação ou formados. Pouco se faz para se colocar 

em prática um currículo que aborde o tema com sua devida importância, respeitando as leis 

que regulamentam a disciplina.  

  É por meio do conhecimento e dos debates em sala de aula que ampliamos a 

possibilidade de garantir a capacidade de compreender a complexidade da condição humana, 

assim como a importância histórica da religião dentro da sociedade. Para tanto, as ciências da 

religião possibilitam ao professor reflexões que contribuam para a formação do aluno, de 

modo que esse possa exercer de maneira autônoma suas próprias apreensões sobre o tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

CAPÍTULO 2 

A RELIGIÃO NA PERSPECTIVA CIENTÍFICA 

 

 Quando pensamos ou falamos em espiritualidade, logo relacionamos com a 

religiosidade. Ao iniciar essa pesquisa, acreditava que espiritualidade tinha relação meio que 

inevitável com a prática de uma religião, como se não existisse sem a outra. A verdade é que 

o reconhecimento da espiritualidade na vida de muitas pessoas as move na busca por um 

apoio, um caminho e, muitas vezes, na escolha por uma religião. 

 Aprendemos de forma equivocada que a matéria e o espírito estão separados entre si. 

Aprendemos e terminamos por admitir, mediante concepções teóricas oriundas das ciências, 

que essas duas partes estão isoladas. A matéria ou o corpo se configura assim como objeto a 

ser estudado e explicado pelas ciências naturais, enquanto o espírito ou a alma, pelas ciências 

humanas. O ensino nessas áreas do conhecimento científico opera a fragmentação, mas, na 

verdade, alma e matéria estão unidas em nós – uma totalidade complexa. Como recorda o 

teólogo e filósofo Leonardo Boff (2012), 

  

antes de mais nada importa enfatizar o fato de que, tomado concretamente, o 

ser humano constitui uma totalidade complexa. Quando dizemos 

“totalidade” significa que nele não existem partes justapostas. Tudo nele se 

encontra articulado e harmonizado. Quando dizemos “complexa” significa 

que o ser humano não é simples, mas a sinfonia de múltiplas dimensões. 

Entre outras, discernimos três dimensões fundamentais do único ser humano: 

a exterioridade, a interioridade e a profundidade. (BOFF, 2012, p. 1) 
 

 Essa exterioridade engloba tudo aquilo que se relaciona com o nosso mundo exterior e 

nossas relações com ele, com o outro e consigo. Há diversos elementos desse mundo que 

atingem nossa vida cotidiana e que são comuns a todos nós integrando a nossa dimensão 

social. Muitas de nossas ações, nesse sentido, são praticadas por nós quase que 

automaticamente. Dessa exterioridade surge a interiorização, que incluiu todo o desejo que 

desenvolvemos durante nossas vidas - como querer alguma coisa, a posse, o dinheiro, o amor, 

a busca pela carreira – são efeitos e consequências do mundo externo sobre nós que nos levam 

a operar interpretações superficiais acerca da vida. 

 Leonardo Boff (2012), nesse sentido, refere-se à necessidade das pessoas pararem, 

darem uma pausa em seus tempos cotidianos para exercitarem a busca com profundidade de 

uma real significância às coisas que acontecem. Vivemos numa sociedade onde os 

acontecimentos passam rapidamente e estamos acumulados de informações, o que não 
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significa que sejamos sábios. Desenvolver a espiritualidade seria justamente encontrar um 

tempo para buscar e criar uma dimensão dentro de si, cultivar as próprias impressões para si, e 

não com o objetivo de atender às expectativas do mundo e para ele. De modo geral, valoriza-

se muito a quantidade de coisas que aprendemos, principalmente na escola, onde o que 

importa é aprender sempre mais.  

 Larrosa (2002), num texto do qual gosto muito, me levou a fazer algumas reflexões e, 

em especial, acerca do que podemos chamar de “experiência”.  

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o 

que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas 

coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo 

o que se passa está organizado para que nada nos aconteça.1 Walter 

Benjamin, em um texto célebre, já observava a pobreza de experiências que 

caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a 

experiência é cada vez mais rara. (LARROSA, 2002, p.21) 

 

 Afirmar que a escola é um lugar para ensinar Matemática, Português, Ciências e 

Geografia é um erro. É um lugar onde recebemos uma grande diversidade de culturas, 

crianças de vários lugares, de várias crenças e costumes. Por isso, não é possível a escola não 

explorar junto dos alunos tantas coisas novas que podem ampliar seus horizontes. A 

experiência que Larrosa nos propõe é de verdadeiramente aprender a dar sentido ao que 

vemos e ouvimos todos os dias para que, de alguma maneira, isso possa realmente nos 

modificar. Quando isso acontece, aquilo que aprendemos não passa, não se esquece. É para a 

vida toda.  

O ser humano capta valores e significados e não apenas fatos e 

acontecimentos. O que definitivamente conta não são as coisas que nos 

acontecem, mas o que elas significam para a nossa vida e que experiências 

elas nos propiciam. As coisas, então, passam a ter caráter simbólico e 

sacramental: nos recordam o vivido e alimentam nossa interioridade. (BOFF, 

2012, p 1) 

 

 Assim, a espiritualidade está diretamente relacionada à dimensão interior de nossas 

vidas e que se fortalece das coisas mediadas pelo crivo da nossa consciência e significação. 

Seu valor simbólico alimenta essa nossa interioridade.  Essa compreensão da espiritualidade 

contempla a percepção de que somos seres inteiros, formando um complexo de muitas 

dimensões, e, ao mesmo tempo, parte integrante e importante da realidade. 

 Maria da Conceição de Almeida, antropóloga e pesquisadora das “ciências da 

complexidade”, amplia esse argumento relativo à nossa condição humana problematizando 

acerca do fato de que o ato de fragmentar o que pensamos e vivemos foi algo adquirido ao 

longo dos séculos devido à ocidentalização do planeta. Interiorizamos durante séculos que 
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tudo deveria ser explicado separadamente, que o que dizemos, descrevemos e explicamos 

mediante o conhecimento científico corresponderia exatamente ao real, que homem e animal 

são bem distintos entre si e não seres que, com algumas diferenças, habitam e compartilham o 

mesmo planeta, entre outras convicções dessa natureza. Por outro lado, a autora enfatiza que a 

ciência vem mudando nesse sentido em função do reconhecimento do nosso inacabamento e 

visão parcial das coisas. Essa reorganização do pensamento e a consciência de que tudo está 

ligado em nossas vidas causam em nós outra impressão da realidade em que vivemos. 

A consciência de que a fragmentação do pensamento e da ciência opera uma 

visão distorcida e parcial do mundo começou, sobretudo a partir do início do 

século passado, a facilitar uma reorganização de nossos modos de ver, 

compreender e viver. Em certa sintonia com a consciência do provisório e da 

parcialidade das explicações, o conhecimento científico tem se afastado cada 

vez mais da convicção de que o que dizemos, a partir das teorias e 

interpretações, corresponde à realidade tal qual ela é. Sabemos hoje que tal 

convicção corresponde a confundir a descrição da realidade com ela própria. 

Desde 1901 essa ilusão da ciência ruiu, e foi Niels Bohr quem disse não ser 

possível afirmar “isto é assim”, mas, “é isso que podemos dizer de tal ou 

qual fenômeno”. (ALMEIDA, 2008, p. 2) 
  

 A ausência da consciência do inacabamento de nossa condição humana limitou a 

construção de muitas interpretações de nossa realidade e atingiu diretamente a nossa 

formação. Nesse sentido, ao longo do tempo, a escola, assim como outros espaços 

responsáveis por educar, sustentaram-se com base nesse paradigma que consolidou maneiras 

de pensar fragmentadas e incongruentes com a dinâmica da vida e da realidade. “A construção 

de uma sociedade mais justa e fraterna é sim possível; começa a partir de nossa contingência 

singular, social e supõe reaprender algumas pequenas verdades que nos omitiram nas salas de 

aula, na família, na rua, nas igrejas.” (ALMEIDA, 2008, p.112). A maneira como aprendemos 

a conviver com os outros pressupõe um processo de individualização que nos ensina a 

reconhecer nossa singularidade. A partir do momento que compreendemos que somos plurais 

e, ao mesmo tempo, singulares, construímos novas possibilidades no todo do qual fazemos 

parte. A espiritualidade consiste no autoconhecimento, contribuindo fundamentalmente para a 

construção permanente de um sujeito aberto para novas experimentações e novas relações 

consigo e com o outro.  

 Não se compreende o que é espiritualidade ou o que ela significa apenas com vagas 

explicações. O tema da espiritualidade, na maioria das vezes, é confundido com religiosidade 

no sentido doutrinário da palavra. Mas, pode ser explorado de outras formas, entre as quais, 

pelas ciências das religiões, a partir das quais podemos compreender o seu significado, seus 



26 

 

 

sentidos e, portanto, sua relevância para desmistificar ideias equivocadas acerca do ensino 

religioso e religiosidade. 

 Soares (2009) esmiúça esse assunto no artigo “Ciência da Religião, Ensino Religioso 

e Formação Docente” em que ressalta sobre a importância das Ciências da Religião para o 

Ensino Religioso. Esclarece que preservar a disciplina com essa intenção científica, que é o 

princípio original da proposta do ensino religioso, garante ao aluno uma dimensão de estudos 

que contribui para a sua formação integral como ser humano. 

 O termo “transconfessional ou não confessional” significa dizer que a disciplina de 

Ensino Religioso não apresenta características doutrinárias, possibilitando ao aluno uma 

maior perspectiva sobre as demais religiões voltadas para os interesses de sua educação. As 

práticas de respeito e alteridade são estimuladas no aluno na medida em que o mesmo passa a 

entender, através das particularidades de cada religião, seus costumes e valores. A maneira 

como é abordado o tema pelos cientistas da religião deixa claro a intenção de uma abordagem 

científica voltada para a educação de maneira a contribuir para uma formação integral, porque 

multifacetada, como esclarece Soares: 

O olhar que lançamos sobre o fenômeno religioso não é confessional nem 

pertence a esta ou aquela “teologia”; sua base epistemológica é a Ciência da 

Religião. Esta abordagem possibilita a análise diacrônica e sincrônica do 

fenômeno religioso, a saber, o aprofundamento das questões de fundo da 

experiência e das expressões religiosas, a exposição panorâmica das 

tradições religiosas e as suas correlações socioculturais. Trata-se, portanto, 

de um enfoque multifacetado que busca luz na Fenomenologia, na História, 

na Sociologia, na Antropologia e na Psicologia da Religião, contemplando, 

ao mesmo tempo, o olhar da Educação. Além de fornecer a perspectiva, a 

área de conhecimento da Ciência da Religião favorece as práticas do 

respeito, do diálogo e do ecumenismo entre as religiões. Contribui desse 

modo, com uma educação de caráter transconfessional que poderá incidir na 

formação integral do ser humano. (SOARES, 2009, p.3) 

 

 A preocupação de se estudar a disciplina como área das Ciências da Religião está 

ligada à necessidade de uma abordagem do fenômeno religioso dentro de suas perspectivas 

histórica, sociológica, antropológica, fenomenológica e psicológica, favorecendo uma 

inevitável ligação entre as doutrinas e uma visão distanciada exterior ao contexto do aluno 

para dentro da religião, possibilitando uma melhor compreensão de questões que são comuns 

em suas vidas. A religião está presente em todo e qualquer lugar e não tem porque a escola 

deixar de falar sobre isso uma vez que, inevitavelmente, muitas dessas questões são trazidas 

para dentro da sala de aula pelos próprios alunos. 

 Desse modo, quando um professor é orientado a estudar as Ciências da Religião, 

exercita junto com os estudantes um olhar bem menos viciado, cuidadoso, parcimonioso, 
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atento, vigilante, e com o distanciamento necessário, não exatamente neutro, para observar as 

religiões e compreender o que leva o indivíduo a se manter ligado a estas tradições. Procura 

conhecer melhor o seu funcionamento e, através do exercício do olhar científico, pode 

promover, consequentemente, uma aprendizagem diferente do modelo tradicional doutrinário 

do ensino religioso. “Assim, o ER na rede pública de ensino será mais que educação da 

religiosidade (ou da espiritualidade); visará à educação do cidadão, uma vez que a dimensão 

religiosa é algo presente no indivíduo e na sociedade. ” (SOARES, 2009, p.2). Como em 

qualquer outra disciplina, a intenção desse ensino deve ser a formação do aluno. Em especial, 

deve atender uma demanda que considera a dimensão da religiosidade, com a intenção de 

possibilitar uma abordagem mais profunda e esclarecida sobre o tema. 

 O que fundamenta o ensino religioso até hoje nas escolas públicas é justamente o 

inquestionável reconhecimento de sua presença como um fenômeno cultural da sociedade. A 

religião faz parte desde sempre da história do mundo. Não cabe à escola negar ou negligenciar 

este fato.  

 Por isso, podemos discutir o modo de conduzir o ensino religioso, mas não questionar 

sua importância e preservação. É perda de tempo na medida em que pensamos ser direito do 

aluno uma educação que possibilite a formação e ampliação de sua consciência em todo e 

qualquer espaço e sobre os mais diferentes tipos de assuntos.  

 As Ciências da Religião oferecem a garantia de uma didática do conhecimento 

científico dos conteúdos relativos a essa disciplina para a educação dos alunos e não para a 

sua religiosidade ou escolha por alguma religião.   

 A importância dessas ciências para ministrar a disciplina de ensino religioso na escola 

se fundamenta não só para se desenvolver um olhar mais amplo quanto à diversidade das 

religiões, mas também para evitar que a falta de conhecimento quanto ao que é diferente 

cause a intolerância que estamos acostumados a presenciar na sociedade. Geralmente, o 

primeiro contato com a religião acontece já nos primeiros anos da infância dentro de casa ou 

com pessoas próximas. Infelizmente, a falta de conhecimento ou preparo se traduzem na 

emissão de visões fundamentalistas e práticas fanáticas que afetam as crianças. Além disso, 

são comuns as opiniões sobre o que é “certo” ou “errado”, de forma a fazer acreditar que 

somente o aprendido tem serventia porque visto como “verdadeiro e melhor”.  A escola tem 

ou deveria ter professores em sala de aula preparados para lidar com questões de 

constrangimentos quanto à religião, mas nem sempre acontece desta maneira.  
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 Entre os modelos propostos e adotados para se trabalhar o ensino religioso nas escolas, 

Soares (2007), a partir de Passos, dá destaque àqueles que, no decorrer das mudanças 

históricas e sociais, foram relevantes. 

O modelo catequético é o mais antigo; está relacionado, sobretudo, a 

contextos em que a religião gozava de hegemonia na sociedade, embora 

ainda sobreviva em muitas práticas atuais que continuam apostando nessa 

hegemonia, utilizando-se, por sua vez, de métodos modernos. Ele é seguido 

do modelo teológico que se constrói num esforço de diálogo com a 

sociedade plural e secularizada e sobre bases antropológicas. O último 

modelo, ainda em construção, situa-se no âmbito das Ciências da Religião e 

fornece referências teóricas e metodológicas para o estudo e o ensino da 

religião como disciplina autônoma e plenamente inserida nos currículos 

escolares. Esse visa a lançar as bases epistemológicas para o ER, deitando 

suas raízes e arrancando suas exigências do universo científico dentro do 

lugar comum das demais disciplinas ensinadas nas escolas. (PASSOS apud 

SOARES, 2007:54) 
 

 Transformar o ensino religioso numa disciplina comum nos currículos é fundamental 

para a formação do aluno, uma vez que ele poderá, a partir de sua própria experiência, 

desconstruir essa visão de disciplina catequizadora e formadora para objetivos ora religiosos, 

ora políticos. É verdade que, em razão do ensino religioso vir mantendo por tanto tempo, não 

em sua totalidade, esses modelos ultrapassados dentro da escola e com objetivos doutrinários, 

a visão da disciplina ainda carregue o peso de uma concepção equivocada. Por isso, é preciso 

uma desconstrução dessas ideias. 

  Um ensino religioso tendo por fundamento as ciências da religião garante não só a 

construção de conhecimento partindo de pressupostos científicos, mas também preserva na 

escola o desenvolvimento de suas práticas sem intervenções externas. Ao contrário do modelo 

catequético, onde a escola não exercia autonomia na escolha e didática dos conteúdos 

apresentados e, consequentemente, privando o aluno de uma visão mais ampla, profunda e 

contextualizada sobre os conteúdos abordados. A maneira científica de olhar para o ensino 

religioso contribui diretamente para uma formação de conhecimentos que fazem parte da 

história e cultura da nossa sociedade, como mostra Passos: 

O modelo catequético e o teológico trabalham com a ideia de que o cidadão 

tem direito de obter, com o apoio do Estado, uma educação religiosa 

coerente com a fé que confessa. O modelo da Ciência da Religião, sem negar 

que a religiosidade e a religião sejam dados antropológicos e socioculturais 

passíveis de cultivo adequado, parte do princípio de que “o conhecimento da 

religião faz parte da educação geral e contribui com a formação completa do 

cidadão, devendo estar sob a responsabilidade dos sistemas de ensino e 

submetido às mesmas exigências das demais áreas de conhecimento que 

compõem os currículos escolares. (PASSOS, 2007, p. 65) 
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 Comparando o modelo das ciências da religião com o modelo catequético e teológico, 

a principal diferença é que o primeiro entende a religião como algo comum e cultural presente 

nas sociedades e que é parte da formação do aluno, assim como outras áreas de 

conhecimentos que também são consideradas fundamentais nos currículos escolares. Os 

outros métodos, por sua vez, entendem o Ensino Religioso como direito do cidadão para 

aprofundar fundamentos religiosos relacionados à sua crença dentro da escola, com o apoio 

do Estado.  

 O que faz do primeiro modelo algo singularmente importante não é apenas o caráter 

científico adotado como método, mas também a intenção educativa para a formação do aluno. 

Não se pode garantir a neutralidade do professor no ensino religioso, mesmo quando ele esteja 

teoricamente preparado para dar aula, mas é inegável a intenção dos pressupostos 

educacionais engajados em ensinar esta disciplina do ensino religioso como área científica. 

Só assim se consegue desembaralhar, na teoria e na sala de aula, a confusão 

entre educação da religiosidade e educação do cidadão. A esta última cabe, 

graças a uma adequada formação docente em Ciência da Religião, não a 

tarefa de aperfeiçoar a religiosidade, mas antes de aprimorar a cidadania e a 

humanização do estudante, também por meio do conhecimento da 

religiosidade e dos valores preservados pelas tradições religiosas. (SOARES, 

2009, p.6) 
 

 Na direção de uma formação adequada do professor em ensino religioso e, 

consequentemente seus alunos, o estudo das ciências da religião contribui para um 

conhecimento da religiosidade e das religiões no sentido de garantir seu aprendizado enquanto 

valor cultural e uma formação para além dos muros da escola. Dessa maneira, espera-se que 

os alunos possam tecer suas próprias impressões, desenvolver valores que permeiem sua 

formação enquanto cidadãos e pessoas. O estudo através da ciência da religião não tem o 

objetivo de questionar seus fundamentos, mas é uma maneira de compreender como acontece 

este fenômeno através do estudo das suas origens e tradições. 

Ciência da Religião é a disciplina empírica que investiga sistematicamente 

religião em todas as suas manifestações. Um elemento chave é o 

compromisso de seus representantes com o ideal da neutralidade frente aos 

objetos de estudo. Não se questiona a “verdade” ou a “qualidade” de uma 

religião. Do ponto de vista metodológico, religiões são “sistemas de sentido 

formalmente idênticos”. É especificamente este princípio metateórico que 

distingue a Ciência da Religião da Teologia. (USARSKI, 2002, p.1) 
 

 A vantagem de estudar ciências da religião como área do ensino religioso é poder 

compreender o fenômeno da religiosidade a partir de sua própria realidade, ou seja, não se 

questiona o seu valor de verdade, mas são conhecidos os princípios e fundamentos de acordo 
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com seu contexto de formação, respeitando sua natureza enquanto sistema religioso. Para 

compreendermos alguma tradição, por mais antiga que ela seja, devemos primeiramente 

entender os fatos históricos e sociais que levaram àquele acontecimento. Somente assim, num 

exercício de tentativa de se colocar no lugar do outro, podemos verdadeiramente conhecer o 

que fundamenta as tradições religiosas.  

 Há um livro que se intitula “Em que creem os que não creem” (2001), produzido a 

partir da troca de correspondências entre o cardeal Carlo Maria Martin e o filósofo ateu 

Humberto Eco. O diálogo acontece em torno de perguntas e respostas sobre assuntos 

polêmicos como aborto, violência, entre outros relativos à questões de moral e ética, expondo 

os distintos posicionamentos de um ateu e um cristão. É possível deduzir dessa leitura que, a 

partir de antagônicas estruturas de pensamento, convicções, argumentos e crenças ou 

descrenças, o ideal não é a busca de uma verdade absoluta, mas sim que cada um possa 

contribuir para o diálogo sabendo respeitar as suas individualidades, em quaisquer 

circunstâncias. Há uma passagem que me chama a atenção no que diz respeito à ética: “A 

dimensão ética começa quando entram em cena outros. Qualquer lei, por moral ou jurídica 

que seja, regula sempre relações interpessoais, incluindo as que se estabelecem com quem a 

impõe. ” (ECO E MARTIN, 2002, p.45). Podemos perceber que, ao contrário do que 

geralmente se pensa, é possível sim o diálogo entre os crentes e os ateus. E pode ser um 

diálogo com ética quando mediado pelo reconhecimento do diferente, porque, de fato, 

enriquece o pensamento e o fortalece o respeito mútuo. 

 Esse desafio ético está posto para as relações entre as pessoas e, em especial, para a 

escola, nas relações entre professor e aluno, entre os alunos e toda a comunidade escolar. Há 

que se compreender também que a persistência do direito de cada ser humano conhecer um 

pouco mais sobre outras tradições religiosas e sua própria religião, se tiver, dialogar sobre 

questões com fundamentos religiosos conflitantes, envolvem um sentido ético, o que inclui 

escolhas, valores e modos de viver e pensar que, no coletivo, são partilhados e assumidos.

 O desejo de uma disciplina que realmente tenha objetivos voltados para a educação e 

não somente o de catequizar, ainda parece ser algo distante. Ao invés de dialogarem sobre o 

tema, seus desafios e soluções, as pessoas preferem se calar, alimentando desconfianças 

acerca de seus verdadeiros objetivos. No decorrer da pesquisa, tive acesso a uma proposta de 

“ensino inter-religioso” cujas características pareciam promissoras, pois nela o tema era 

abordado por uma perspectiva diferente da que tinha conhecido e pesquisado até o momento. 

Tratarei dessa proposta no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

UMA PROPOSTA DE ENSINO INTER-RELIGIOSO: SEUS LIMITES E 

GRANDES POSSIBILIDADES 

 

 Devido ao desejo de encontrar uma alternativa pedagógica para o ensino religioso, 

com base nos critérios do respeito à diferença, à diversidade cultural e com um tratamento 

claro e objetivo dentro de sala de aula, tive contato, por intermédio do Prof. André Pereira, do 

Instituto de Educação de Angra dos Reis onde estudo, com a coleção de livros cujo título é 

“Todos os Jeitos de Crer - Ensino Inter-Religioso”, de autoria de Alessandro Bigheto e Dora 

Incontri. Trata-se de uma proposta que admite a importância do conteúdo religioso na 

formação das crianças e jovens na escola.  

 

 

Todos os Jeitos de Crer - 

Alessandro Bigheto e Dora Incontri 

  

Fig. 1 

 

 

 Durante a leitura dos livros de Alessandro Bigheto e Dori Incontri me senti encantada 

pela maneira didática e suave com que os autores conseguem atingir tanto as crianças 

menores quanto os adolescentes com temas que fazem parte do seu cotidiano. Nos livros para 

as crianças menores eles apresentam de maneira gradativa o tema da religião e valores como o 

amor, a união, a cooperação. Entre os maiores, os autores tratam de temas comuns nessa faixa 

etária, levantando questões sobre a família, amigos, a realidade do mundo e o futuro e 

voltando-se para debates e conversas em grupos. 

 Dora Incontri, pós-doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, atualmente 

está à frente de um projeto de experiência educacional alternativa da Universidade Livre 

Pampédia.  Tem experiência na área de Educação e Ética, interdisciplinaridade, educação e 

espiritualidade, educação espírita, no estudo dos teóricos Comenius e Pestalozzi, Ensino inter-

religioso e filosofia.  Incontri é bastante conhecida entre os espíritas e possui uma proposta de 

Pedagogia denominada “Pedagogia Espírita”. A pesquisadora trabalha atualmente com uma 

proposta de educação que visa à formação mais ampla do professor de maneira que suas 
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práticas em sala de aula tenham objetivos mais profundos no tocante à formação do individuo 

e para a sua vida em sociedade. Incontri (2012) acredita na formação do educando de maneira 

mais fraterna e autônoma, que a mudança deve acontecer primeiramente no homem para que 

possamos ter realmente uma sociedade diferente, mais humana e justa.  

 Alessandro Cesar Bigheto, mestre em Educação, História e Filosofia pela 

Universidade Estadual de Campinas, atualmente é professor de Educação Infantil ao Ensino 

Médio e professor da Pós-Graduação da Universidade Santa Cecília.   

 Em entrevista ao programa “Visão Espírita”, o apresentador Nelson Borges pergunta 

para Dora Incontri o que seria a “Pedagogia Espírita”. Em resposta, Incontri diz o seguinte: 

Pedagogia Espírita não é doutrinação do espiritismo, ela não é imposição 

de princípios espíritas, ela não é evangelização que é a catequese. A 

Pedagogia Espírita é uma proposta de renovação educacional, é uma leitura 

do espiritismo como educação, e nós não trabalhamos na Pedagogia 

Espírita com a doutrinação do espiritismo, ao contrário, trabalhamos com 

ensino-inter-religioso; achamos que a espiritualidade tem que ser ensinada 

para as crianças de maneira plural, de modo que elas possam seguir seus 

caminhos, mas que tenham sobretudo a espiritualidade, que o importante é 

que as novas gerações sejam homens e mulheres de bem. (INCONTRI, 

Entrevista) 

 

 Como referido anteriormente, Incontri, ao lado de Alessandro Bigheto, escreveu a 

série de livros didáticos “Jeitos de Crer” para trabalhar o tema da religião dentro de sala de 

aula. Nos livros voltados aos alunos do 1º ao 5º ano, de maneira lúdica, são inseridos muitas 

músicas e desenhos. Um dispositivo também muito interessante ali abordado é a ilustração de 

uma escola fictícia de alunos muito inquietos e curiosos e com dúvidas muito comuns àquelas 

vivenciadas por alunos nessa faixa etária.  

Fig. 2 

Jeitos de Crer - Alessandro Bigheto e Dora Incontri 

 No livro para o primeiro ano "Sendo Gente”, a história gira em torno de uma escola 

com alunos bem diferentes uns dos outros, explorando a diversidade presente em todas as 
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escolas. Os personagens convidam os leitores a falarem sobre assuntos sobre a “Vida” e o 

“Bem”. São inseridas histórias de vida de grandes personalidades, enfatizados os seus 

exemplos para outras pessoas e pontuados os benefícios que deixaram de legado à 

humanidade. Já no livro para o quinto ano alguns temas como “intolerância” e “conflitos” são 

explorados levando as crianças a se perguntarem acerca das possibilidades de mudanças 

nesses aspectos. As atividades propostas são de rodas de conversa, pesquisa em grupo, 

entrevistas com outras pessoas, mas sempre enfatizando a importância de se respeitar a 

posição do outro sobre os temas.  

 Os assuntos abordados são basicamente ligados à ética, entre os quais a “vida”, o 

“Bem”, Deus, “paz”, “guerra” e “tolerância”. Além disso, são apresentados alguns 

personagens significativos de algumas religiões, entre os quais, Jesus, do cristianismo, Buda, 

do budismo, São Francisco de Assis, que fundou a ordem dos franciscanos, e muitos outros, e 

dado destaque às suas trajetórias de vida em forma de pequenas narrativas históricas e 

poesias. Algumas músicas me chamaram a atenção e, em especial, essa que cito agora, cujo 

conteúdo poético traduz uma de minhas motivações para essa pesquisa e, mais amplamente, 

para o meu sentido na educação: a necessidade da construção de um mundo melhor, de paz e 

tolerância com o próximo. A poesia se chama “Poesia sobre a Prece do Mundo”: 

 

Neste mundo de Deus 

Quase todo mudo ora, 

Povos de todas as terras 

Fazem prece a toda hora! 

 

Não importa a religião, 

Sentado, ajoelhado, em pé... 

O que importa é ter sempre 

Um pedacinho de fé! 

 

Não importa se acredito 

Em Cristo, Buda ou Maomé, 

Em Kardec ou Orixás, 

Bom é ter alguma fé! 

 

Só é preciso saber 

Orar com sinceridade, 

Pedindo a Deus coisas certas 

E crendo em sua bondade. (INCONTRI e BIGHETO, 2009 p.52) 

 

            De acordo com as etapas de desenvolvimento da criança, as temáticas abordadas 

mudam, a exemplo do que acontece no volume voltado ao 5º ano, cujo tema é “Mudando o 
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Mundo”. Os autores dão início a questões sobre inclusão e tolerância, sobre as guerras e a 

possibilidade de um mundo melhor e possível pela união e aceitação do outro.  

 A mesma abordagem é feita no livro "Ideias", já voltado para o 9º ano. No capítulo 12 

os autores abordam o tema "A religião pode mudar o mundo?". Apresentam algumas das 

críticas feitas contra a religião e, de outra parte, religiosos a realizar uma análise histórica da 

sociedade através da fala de algumas personalidades, como Thomas Müntzer e Lutero e, em 

particular, referindo-se à questão de ser conservador e ser progressista. Por fim, os autores 

propõem um debate sobre a possibilidade da religião ter algum papel no processo de 

transformação da sociedade. 

 Já nos volumes que contemplam as faixas do 6º ao 9º ano os autores introduzem 

acerca das origens das religiões, explorando alguns elementos que lhes são comuns, como a 

ideia do sagrado e a crença no mundo transcendente e distinto do mundo real e fenomênico, 

acessível, por exemplo, pela explicação oriunda da razão científica. Os autores destacam 

também sobre as diferenças entre os credos e que, resguardadas as singularidades próprias a 

cada um deles, não deixam de ter propósitos legítimos respeitando as crenças e doutrinas de 

pessoas e suas culturas. Nesses textos são estudadas as religiões do Brasil e de outros países e 

são contempladas posições oriundas de pessoas que não crêem em nenhum tipo de religião. 

 Os autores exploram a origem das religiões como algo comum entre os povos antigos, 

pois todos acreditavam em alguma coisa, sendo a religião a forma mais antiga do 

conhecimento humano. Mesmo com tantas diferenças, as religiões possuem algo em comum 

que é a ideia do sagrado, a crença de algo que ultrapassa a razão e a ciência. Os autores 

apresentam um pouco da cultura de várias religiões. Em determinado momento, citam 

também os autores acerca de que "existem pessoas que não crêem em nada". No livro 

"Ideias", por exemplo, os autores discutem o tema "Quem é contra a religião?". No capítulo 

relativo a esse assunto é feita uma abordagem sobre como surgiu o pensamento dissociado da 

religião na Antiga Grécia, assim como outros movimentos que se assemelham muito com o 

ateísmo. Apresentam o pensador August Comte como uma forte influência do pensamento 

científico de base positivista, e de caráter não metafísico, na cultura brasileira. Em seguida, 

são apresentadas perguntas sobre a possibilidade de algum dia a religião desaparecer da 

sociedade e se o abandono da religião seria um progresso ou não para a humanidade.  

 Meu intuito com o estudo dessa proposta de ensino inter-religioso foi o de conhecer 

alguma alternativa possível nas escolas. Verifiquei que essa experiência nessa perspectiva tem 

sido eficaz e aprovação do ponto de vista didático e ético pelos próprios religiosos.  
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 A proposta de ensino inter-religioso é muito bem aceita entre os religiosos, pois 

apresenta as religiões não por intermédio de um olhar distante e científico, mas sim com certa 

empatia e com ênfase nos traços comuns de todas as religiões. Assim, possibilita que a criança 

possa compreender suas semelhanças para uma melhor aceitação do outro. Do ponto de vista 

laico, a proposta parece atender à legislação do país partindo do pressuposto de que Laicidade 

não é anti-religião, ou seja, não é a ausência de religião. Pelo contrário, a laicidade garante a 

liberdade de crença ou não crença para todos, e não a hegemonia de determinada doutrina 

sobre todas as outras.  

 No artigo “Ensino Inter-Religioso: Teoria e Práticas” (2005), escrito pelos mesmos 

autores, argumenta-se sobre a possibilidade da teoria e prática caminharem na direção da 

mudança para uma abordagem adequada para cada realidade encontrada em sala de aula. 

Uma determinada postura didática, para ser coerente, decorre obviamente de 

uma dada visão filosófico-pedagógica, que se inicia na própria concepção do 

ser humano e das finalidades últimas da educação. Por isso, não há como 

prescrever e padronizar técnicas, como receitas prontas, pois antes de 

qualquer aplicação possível – e toda aplicação didática tem de se adaptar ao 

contexto e à realidade dos alunos, dos docentes, da escola…– devemos 

examinar as motivações profundas de uma ação pedagógica. (INCONTRI e 

BIGHETO, 2005, p.1) 

 

 Essa postura didática a que se referem Incontri e Bigheto é relacionada à formação do 

professor que precisa se adaptar às diferentes culturas dos espaços escolares. Ao contrário do 

que propõe o “ensino inter-religioso”, encontramos práticas pedagógicas nas quais a 

disciplina de ensino religioso é dividida por crenças e fica impossível e impraticável encontrar 

alguma ligação entre suas histórias. 

 Um exemplo de como não pode acontecer o ensino religioso nas escolas foi o que 

pude acessar numa reportagem do site Globo. Tratava-se do relato de uma menina de 13 anos 

de idade que estuda numa escola municipal em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Na 

escola é obrigatório assistir as aulas de ensino religioso. A aula é de caráter confessional e a 

turma mista. Acontece que, durante as aulas, as crianças são obrigadas a fazerem orações, o 

que não poderia acontecer. A criança em questão sofreu discriminação por três professoras 

evangélicas porque é praticante de outra crença - o Candomblé. Esse e outros exemplos são 

comuns em escolas onde há o ensino religioso. Por isso a necessidade de se estabelecer regras 

quanto à metodologia e conteúdo a serem aplicados nas escolas. 

 Dessa maneira, penso que, além de fugir da real proposta do ensino religioso, é não é 

aceitável que dentro da escola haja uma disciplina que vise apresentar uma religião com o 
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intuito de catequizar e doutrinar o indivíduo. Se determinada religião integra a sua história de 

vida, isso é função da instituição a ela correspondente, ou família e amigos, com a adesão 

desse indivíduo. No que tange à escola, é melhor, de outra parte, apresentar, discutir e avaliar 

cuidadosamente esse assunto para que o aluno possa traçar o seu próprio caminho, tanto na 

área religiosa quanto em outras áreas de sua vida. A esse respeito, acrescentam Incontri e 

Bigheto o valor ético incluído no tratamento desse tema: 

...pode haver uma relação intrínseca entre religião e moralidade, entendendo-

se que a religião pode ser fundamento e fonte segura de princípios éticos e, 

ao mesmo tempo, a ética deve se sobrepor aos dogmas particulares, pois só a 

tolerância e a fraternidade, a liberdade e o respeito podem garantir a própria 

diversidade das práticas religiosas. (INCONTRI e BIGHETO, 2005, p. 4) 

 

 Incontri enfatiza que a relação entre moral e religião não é causa determinante para 

tomar decisões nesse sentido, pois a ética particular, ou seja, aquilo que aprendemos e os 

princípios que tomamos para nós mesmos para julgar o que é certo e errado, o que é verdade 

ou mentira estão articulados às nossas próprias experiências e que isso deve ser mais 

importante do que adotar qualquer conceito ou doutrina. Dora Incontri e Bigheto (2005) 

apontam alguns objetivos que consideram fundamentais para o ensino religioso:  

 
1) cultivar a espiritualidade do aluno como uma dimensão real e positiva, 

imanente no ser humano; 2) assumir a religião como um fenômeno de 

conteúdo verdadeiro, embora as diversas facetas com que se apresenta; 3) 

priorizar o aspecto ético das religiões, buscando o diálogo entre as diversas 

correntes; 4) sensibilizar o aluno para a vivência de valores morais e para a 

experiência religiosa; 5) abrir novos horizontes culturais e espirituais para o 

aluno, no conhecimento de outras formas religiosas. (INCONTRI e 

BIGHETO, 2005, p. 4) 

 

 Admitir que a religião seja algo presente e real é importante para a sociedade. Não 

podemos apenas pensar na religiosidade como uma maneira de enxergar o mundo, e sim como 

uma concepção individual e forma de viver de cada um que merece ser respeitada. O 

educador, quando responsável em aplicar esta disciplina, também deve assumir, segundo 

Incontri e Bigheto (2005) um papel ético e aberto para não se tornar passível de erros no 

tocante ao respeito a sua religião, caso tenha, e a do outro.  

 Em relação às diretrizes educacionais, os autores apontam que o ensino inter-religioso 

consegue contemplar seus objetivos em termos de interdisciplinaridade, vivência e prática do 

conteúdo e, por último, por intermédio de uma avaliação contínua e autônoma do aluno. Na 

série de livros aqui referida e, em especial, sempre ao final de cada capítulo, é possível 

observar que Incontri e Bigheto (2005) sugerem para a prática desse ensino algumas questões 
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para debate e a abordagem dos conteúdos com o uso de recursos didáticos como a música, 

dança, o teatro, a poesia. Contempla também o livro a sugestão de que professor e aluno 

decidam juntos a melhor maneira de praticar o ensino inter-religioso em sala de aula. 

 No último capítulo do livro com o título “Ideias”, é abordado o tema “A religião e a 

Ciência”. Este livro especificamente aborda questões que acredito serem fundamentais, entre 

as quais o tradicional conflito entre ciência e religião. Os autores mostram que seu intuito é 

levar as crianças não só a conhecerem esse assunto, mas a perceberem que, para além das 

diferenças, existem muitas semelhanças e que o importante é saber que cada um pode ter suas 

próprias reflexões e que essas não precisam ser necessariamente iguais. Os autores ali 

descrevem o início do conflito entre ciência e religião e algumas visões científicas e religiosas 

sobre o assunto. Por fim, sugerem um debate em três grupos, dentro do qual um grupo 

defenderia a ideia de uma ciência com Deus, outro a de uma ciência sem Deus, e o último, 

que defenderia a ideia do “talvez”. Ou seja, os alunos teriam assim a oportunidade de se 

colocarem, se posicionarem e ainda ouvirem e entenderem as posições de outrem, e sem 

necessariamente chegarem a uma conclusão sobre o assunto. Ao tecerem suas próprias 

dúvidas, reflexões e novas ideias e conceitos, e ao exercitarem a compreensão mútua e 

entrarem em contato com sua dimensão afetiva atrelada a essas questões, estariam na direção 

de um maior desenvolvimento intelectual, crítico, emocional e ético. Além do mais, a 

espiritualidade ganha sua relevância na educação. 

O ser humano tem uma dimensão religiosa que precisa ser educada e 

cultivada, mas pode ser um cultivo livre, sem o domínio deste ou daquele 

credo. A educação religiosa assim poderia se colocar numa perspectiva inter-

religiosa, que considere a espiritualidade uma instância válida de realização 

humana, porém, respeitando as escolhas individuais, familiares e sociais em 

relação à forma com que essa religiosidade se manifesta. (INCONTRI e 

BIGHETO, 2004, p. 6) 

 

 O indivíduo possui naturalmente uma espiritualidade que não precisa estar atrelada a 

dogmas e sistemas de poder religiosos que institucionalizam suas crenças e as determinam 

como certas ou erradas. O que se pretende desenvolver, pelo visto, é a espiritualidade 

trabalhando com assuntos que são comuns a todos e de maneira coletiva. Que possa ser 

considerada, para além das crenças distintas ou descrenças, a ética em torno das vivências e 

uma dimensão espiritual que é comum a todos e que pode dar sentidos a vida.  

 Para Dora Incontri, a proposta do ensino inter-religioso assume o papel fundamental 

que a escola deveria ter no sentido de dar condições para o educando se desenvolver 

politicamente assumindo para si um caráter único, a saber, tecer suas próprias reflexões em 
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torno de sua vida. Com isso a “proposta inter-religiosa se mede pelo absoluto respeito à 

diversidade de posições, pelo honesto debate em torno de todas as correntes e pela convicção 

de que o educando tem o direito de pensar por si mesmo, quando confrontado por diversos 

pontos de vista” (INCONTRI E BIGHETO, 2004, p.7). Para isso, o papel do educador é 

fundamental durante esse processo, pois o professor dentro de sala termina por ser visto como 

um modelo a ser copiado pelos alunos.  

 No livro “Tradições” abordando a questão “Onde mora a divindade? ”, os autores 

abordam o sentido que damos para a religião e as diferentes maneiras de conceber a sua 

importância por diferentes correntes religiosas. No referido capítulo, os autores buscam 

exemplificar que independentemente dos costumes e tradições, esta é a forma mais antiga de 

conhecimento humano e que, de diferentes maneiras, todas têm algo em comum - a ideia do 

sagrado e a crença em valores e tradições que ultrapassam a compreensão humana e científica. 

No capítulo anterior, vimos que Leonardo Boff nos apresenta a busca da espiritualidade como 

a tendência em procurar significados para a vida através da compreensão de si. Desse modo, o 

lugar onde se inscreve a busca emerge do autoconhecimento, tomando por referência essa 

experiência humana. Para os que crêem, a busca da espiritualidade consiste em acreditar que 

existe algo maior que todos nós e que dá sentido às suas vidas. Trata-se, entre os religiosos, de 

uma busca onde Deus é afirmado e é o centro da espiritualidade.  

 A experiência que Larrosa (2002) nos propõe de dar significado às coisas que nos 

acontecem e que aprendamos a ouvi-las para que, de alguma maneira, possam elas nos 

modificar a ponto de acrescentarem algo para nossas vidas, parece presente nas atividades que 

Incontri e Bigheto sugerem nos livros. Trata-se de um profundo mergulho nas tradições e 

costumes religiosos, para que desse modo, alunos possam compreendê-las construindo suas 

próprias apreensões sobre cada crença. A construção de diálogos e atividades em grupo 

possibilita um pensar livre e pessoal onde não existe o certo, e sim a possibilidade de 

conhecer e compreender o outro, mesmo que este apresente uma maneira diferente de pensar.  

 Os autores da proposta de ensino inter-religioso exploram as tradições através de suas 

origens e fundamentos, dando assim sentido, muitas vezes, às atitudes dos religiosos que, à 

primeira vista, nos pareçam estranhos nos meios de comunicação. Acontece que, assim como 

qualquer outro marco histórico, a exemplo do Descobrimento do Brasil, da Proclamação da 

República, entre outros acontecimentos contados nos livros de história, as religiões também 

contam a sua versão de um passado, como tudo começou, em conformidade com o que 

acreditam e porque acreditam. A possibilidade de conhecer tais histórias através do livro e o 
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auxílio de um professor é uma experiência única e de muita importância. Quando nos é 

apresentada alguma religião em qualquer momento de nossas vidas, poucas são as pessoas 

que sabem realmente nos explicar as tradições tais quais são em si mesmas. O que geralmente 

acontece é uma apresentação parcial sobre o que devemos acreditar ou seguir. Em 

contrapartida, dar a conhecer ao aluno, dentro do propósito de educar, algumas das inúmeras 

crenças deste mundo, possibilita que ele possa aos poucos saber se deseja ou não acreditar em 

algo. 

 No capítulo “Quem é contra a Religião? ” do mesmo livro, os autores apresentam os 

ateus. Contextualizam a história do ateísmo e as críticas que são comuns contra as religiões, e 

caracterizam a ausência de crença como sendo uma coisa nova e que surgira a partir de 

pensadores que fizeram da ciência sua fonte de verdade. O capítulo é bem esclarecedor e 

explora profundamente o pensamento das pessoas que se posicionam dessa maneira, assim 

como também faz comparações com os religiosos. Já nas atividades propostas para a sala de 

aula, penso que algumas questões poderiam ser exploradas para incentivar o diálogo entre os 

ateus e religiosos de maneira que pudessem chegar a conclusões mais explícitas no sentido de 

esclarecer que, independente da posição que assumam, isso os torna iguais e nenhum deles é 

detentor do certo ou errado. Uma questão desse capítulo diz o seguinte: “Na sua opinião, o 

abandono da religião é um progresso ou uma perda para a humanidade? Justifique. ”. 

Perguntas como essa acabam por incentivar um debate julgador sobre a posição do outro, 

quando buscamos justamente o contrário, ou seja, uma convivência solidária e de respeito 

com a crença do outro. Aprendemos, por exemplo, na disciplina de filosofia e pelo exercício 

do pensamento filosófico que sugerir questões que não condicionem a respostas numa direção 

ou outra, mas abertas, podem possibilitar e potencializar a liberdade do pensar. Quem sabe 

poderíamos sobre o mesmo conteúdo nos perguntarmos: “Quais as relações entre a prática 

religiosa e a afirmação da condição humana?”, por exemplo? 

 É comum nas escolas acontecerem casos de preconceito contra alguns tipos de 

religiões porque falta conhecimento sobre o assunto tratado. Recentemente veio a mim o 

relato de uma professora que utilizou de recursos didáticos para contornar essa situação em 

sala de aula. A professora havia levado um desenho para a turma e pedido que as crianças 

pintassem como achassem melhor. O desenho representava um símbolo do pensamento chinês 

“yin e yang”. Ao distribuir os desenhos às crianças, essas ficaram assustadas e logo se 

dirigiram à professora dizendo que ela não poderia dar aquele desenho em sala de aula. A 

professora lhes perguntou o motivo e as crianças, por sua vez, responderam que aquele era um 
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símbolo do mau por ter a cor preta pintada. A professora enfatizou que não pedira para 

pintarem de preto e branco, e sim das cores que eles preferissem. Por fim, ela solicitou que 

todos fossem para casa e que pesquisassem informações sobre os significados daquele 

símbolo para que pudessem entender todos juntos, na aula seguinte, o seu verdadeiro 

significado.  

 Destaco o exemplo dessa professora para mostrar o quanto o papel do professor é 

fundamental para desenvolver a ética em torno da questão da religião e até mesmo em outros 

temas que estão presentes na escola e que, na maioria das vezes, são negligenciados pelas 

instituições escolares. Quanto ao modo em que a liberdade deve ser vista e exercitada pelo 

professor dentro de sala de aula, Dora Incontri nos recorda que “a liberdade de crença e 

expressão deve ser a convicção mais profunda de qualquer educador, muito mais daquele que 

deve interagir com um tema tão pessoal e íntimo, como a escolha de uma determinada fé ou a 

ausência dela.” (INCONTRI e BIGHETO, 2004, p. 7) 

 Ao iniciar esse trabalho, acreditava que a educação dentro da escola e, mais 

precisamente, a relação do professor com o conhecimento deveria ser neutra. Aprendi com 

Incontri e com Luís Antonio Cunha, pesquisador da laicidade, que não existe neutralidade e, 

no que diz respeito ao ensino religioso, não há como um professor abandonar suas crenças 

para dar aula. É preciso, na verdade, objetividade. O educador, munido de suas crenças e 

valores, deve ser objetivo quanto ao modo de trabalhar esse tema em sala de aula.  

Qualquer atitude que tomemos na educação sempre deixaremos exalar 

nossas convicções, nossa postura existencial, nossa visão de mundo. Nem 

poderia ser diferente e a educação consiste nisso mesmo, numa influência 

amorosa, exercida com consciência, com respeito pelo outro, mas sempre 

uma influência. Por isso, é muito mais honesto discutirmos que tipo de 

convicções e posturas que deixaremos como marca em nossos alunos, do que 

nos arrogarmos uma pretensa neutralidade.  (INCONTRI, 2003, p. 1) 
 

 Conduzir o ato de aprender a pensar deveria, de fato, ser o papel da educação. Ocorre é 

que as escolas já estão impregnadas de saberes prontos e acabados para serem transmitidos 

aos alunos. Mas, como enfatiza Incontri: 

A resposta é transformarmos a escola num local de verdadeira liberdade de 

pensamento e de verdadeira construção do conhecimento. As visões de 

mundo das religiões entram então, de forma natural, fazem parte do debate 

diário. O dia em que a escola for de fato um lugar onde se aprende a pensar e 

onde não se engolem verdades prontas, toda essa discussão deixará de ter 

sentido. (INCONTRI, 2004, p. 9) 

 

 A surpresa que o “diferente” causa num professor poderia ser motivo de prazer e 

orgulho. Os alunos precisam ser preparados para o debate algo fundamental para todo o 
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percurso de suas vidas. Educar pressupõe interação entre aluno e professor. Freire (1996) já 

dizia que educar vai além de transmitir conhecimento. São as trocas entre vivências, 

experiências, dúvidas, inquietações e ideias entre professor e aluno que possibilitam uma 

autoformação de ambos. A educação, além de transmissora de um abrangente e importante 

patrimônio cultural, tem o papel fundamental de proporcionar ao aluno um conhecimento 

amplo e profundo para que o mesmo tenha condições de reconstruí-lo em interação com sua 

vida, de pensar, escolher e criar suas próprias percepções, não adotando para si, de forma 

acrítica, posturas e pensamentos dados como verdades absolutas e incontestáveis.   

 O papel do ensino religioso não é catequizar, e sim desenvolver conhecimento que 

possibilite ao educando a descoberta da diversidade cultural entre as crenças, dos saberes 

novos e antigos para uma abordagem plural, respeitando suas histórias e sua importância 

simbólica e social.  

 Assim como o ensino religioso, que tem por objetivo despertar o aluno para uma visão 

mais ampla e diversificada sobre o fenômeno religioso, de maneira que lhe possibilite 

desenvolver uma relação plural, reconhecendo a fé e a crença do outro sem julgamentos, a 

proposta do ensino inter-religioso de Dora e Bigheto visa alcançar os mesmos objetivos. Os 

autores exploram a história das religiões para explicar suas origens e costumes para que, dessa 

maneira, o fenômeno religioso seja melhor contextualizado e valorizado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao iniciar este trabalho tinha certas dúvidas quanto à permanência do ensino religioso 

nas escolas. Com o passar do tempo e conhecendo as leituras, principalmente em torno das 

ciências da religião, a legislação envolvendo esse tema, uma proposta viável de sua aplicação 

e, principalmente, o reconhecimento histórico desta disciplina, pude esclarecer algumas 

dúvidas. 

 Em primeiro lugar me incomodava um pouco, talvez por falta de conhecimento sobre 

o assunto, o ensino religioso nas escolas públicas. Durante a pesquisa, pude compreender 

melhor como tudo começou e compreender que faz parte da nossa história. Claro que 

diferente da época da colonização do Brasil onde a intenção era catequizadora. Acredito que 

nos dias de hoje é fundamental a permanência da disciplina partindo do pressuposto de que as 

próprias crianças trazem esses assuntos e problemáticas de casa. Não nego o fato de que as 

crianças podem e irão aprender sobre religião fora da escola. A grande diferença é que na 

sociedade em geral, não são estimuladas para a compreensão do diferente, praticando 

intolerâncias. Nesse sentido, a escola pode prepará-las para um comportamento distinto do 

habitual. Quando escuto certas pessoas falando sobre acontecimentos de preconceito dentro 

de sala por causa da religião, tenho cada vez mais certeza de que é essencial que se fale sobre 

isso. 

 A proposta de “ensino inter-religioso” aqui apresentada trabalha de maneira 

ecumênica e muito honesta com os alunos. Particularmente gostei muito, porém acredito que 

apresentar os conteúdos religiosos e suas convicções por si só não sejam a função da escola. 

Quando comparada às “ciências da religião”, percebi princípios parecidos no tocante à ênfase 

no aspecto da diversidade das religiões. A maneira como as religiões são abordadas e 

ilustradas para o aluno é realmente fantástica, lhe proporcionando uma verdadeira viagem na 

história. Alguns detalhes me chamaram atenção no sentido de uma resposta limitada da 

proposta em alguns detalhes. No sentido mais amplo as atividades têm por finalidade 

incentivar a compreensão sobre a diversidade religiosa, assim como a pluralidade de ideias 

sobre o tema. Na filosofia, buscamos incentivar a reflexão e o pensamento crítico, para que os 

alunos compreendam que para além do certo ou errado, o mais importante é partilhar suas 

ideias sobre o tema. Quando incentivamos respostas que sugestionam que um ponto de vista 

seja melhor que outro, estamos conduzindo os alunos a compreender que necessariamente 

uma ideia precisa estar correta enquanto outra não. O objetivo da disciplina é desmistificar a 
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ideia que exista uma religião melhor ou pior que a outra. Por isso, as atividades propostas 

devem ser no sentido de ampliar essa visão e não limitar o aluno. 

 As atividades propostas nos anos iniciais são simples e exploram a compreensão sobre 

a vida e o mundo, já para os alunos maiores o foco é nos diálogos e debates. Chamo atenção 

para isso porque acredito na possibilidade de conflitos ao se questionar sobre qualquer aspecto 

sobre a religião. O objetivo é justamente conhecer e compreender na disciplina suas histórias 

e tradições, consequentemente entendermos sobre os motivos, por exemplo que levam pessoas 

a atos absurdos contra outros. A falta de compreensão sobre determinado assunto, causa 

problemas desnecessários. No Oriente Médio vemos as pessoas tentarem impor sua crença aos 

outros, a leitura dentro da própria religião é compreendida de maneira equivocada, levando 

também a atos violentos justificados por essas interpretações erradas. 

 Como alguém que está em vias de se formar como professora, compreendo que o 

diálogo é em qualquer circunstância ainda a melhor solução para os problemas. Mas um 

diálogo que leve a questionar sobre a verdade do outro não é correto. Existem diferentes 

maneiras de pensar, diferentes maneiras de ver o mundo, e não temos o direito de impor nossa 

vontade a ninguém. 

 Sobre a espiritualidade, compreendi que diferente de como pensava ao iniciar a 

pesquisa, ela independe da religião. Buscar a espiritualidade, a compreensão de si e dar 

sentido à vida é algo que deveria ser feito constantemente. Essa harmonia que Leonardo Boff 

se refere, é necessária para que vivamos em paz conosco e com o mundo. A compreensão da 

nossa incompletude, nos leva tentar melhorar nossa vida, nossos atos com o outro e em 

sociedade. Dessa maneira, muitas pessoas buscam através da religião alcançar sua 

espiritualidade, essa é uma maneira, mas não a única. Através da música, dança, atividades 

físicas, relaxamentos entre outras coisas, podemos criar situações que desenvolvam uma 

maneira diferente de pensar sobre a vida. 

 No caso das “ciências da religião”, têm a peculiaridade de explorar e questionar as 

razões históricas e sociais para tais tradições e, a partir daí, levar à compreensão das razões de 

ser das religiões. Dessa maneira, vejo muita semelhança com o papel da escola, que é explorar 

e buscar desenvolver no educando tal conhecimento que o direcione a sua plenitude, à 

valorização de todas as suas dimensões e de um olhar mais abrangente, profundo, sensível e 

crítico. Como diz o Prof. Frank Usarski, a ciência é “uma maneira específica de aproximar a 

‘realidade’ e adquirir conhecimento sobre ela” (USARSKI, 2002, p.1). Também é a melhor 

maneira de proporcionar condições para tecer suas próprias convicções. 
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 Com a pesquisa também pude compreender que para mim, como futura professora, 

sobre esse e outros temas não existe neutralidade dentro de sala de aula, como acreditava no 

início do trabalho. Como Dora Incontri nos recorda que "qualquer atitude que tomemos na 

educação sempre deixaremos exalar nossas convicções, nossa postura existencial, nossa visão 

de mundo. (INCONTRI, 2003, p. 1). Então, cabe a nós, educadores, decidirmos deixar para 

nossos alunos o melhor que pudermos e aprendermos a sermos melhores juntos. 
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