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1. Introdução 

Ao nos depararmos com a disciplina Ensino Religioso, que retornou ao currículo 

das escolas públicas nas oitavas séries, nos perguntamos qual seria a real intenção deste 

retorno por parte de seus proponentes. Segundo Machado e Seehaber (2006, p. 1),  

O Ensino Religioso, como configurado pelo artigo 33 da atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação nacional - Lei 9.394/96 -, com a redação que 

lhe foi dada pela Lei n.º 9.475/97, aponta para a perspectiva de superação do 

modelo clássico de catequese e de proselitismo.
1
 

 

Ao analisarmos os Parâmetros Curriculares Nacionais, vimo-nos diante da 

proposta de que a escola deve ser o espaço onde o aluno aprenderá a ser cidadão e, aí, o 

professor tem o papel de catalisar todas as informações recebidas pelos alunos através dos 

meios de comunicação, e trabalhar, junto a isso, com as próprias vivências destes, fazendo, 

assim, uma seleção do conteúdo a ser trabalhado em sala de aula a partir do “diagnóstico que 

faz dos conhecimentos, domínios e atitudes dos alunos e de acordo com questões 

contemporâneas pertinentes à realidade social, econômica, política e cultural, da localidade 

onde mora, da sua região, do seu país e do mundo”  (BRASIL, 1998)
2
.  

Este trabalho é fruto do projeto desenvolvido na rede estadual de ensino no 

município de Franca, estado de São Paulo, com auxílio do Programa Núcleo de Ensino da 

UNESP, sob o título Judaísmo, Cristianismo e Islamismo: a tolerância e a intolerância 

religiosa, e abarca a análise da formação, do desenvolvimento, dos embates e dos sincretismos 

de três grandes religiões, a saber, Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. O trabalho, 

desenvolvido no ano de 2009 e com continuidade no ano de 2010, tem por objetivo maior o 

desenvolvimento do senso de tolerância dos alunos em relação ao Outro e a si próprio, 

permitindo que ele fosse construtor de seu conhecimento e, desta forma, que notasse, em seu 

cotidiano, os preconceitos e tolerâncias de si para com o mundo e de si para consigo.  
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2. Religião, diversidade cultural e ensino 

Segundo dados da BBC World Service, há cerca de dois bilhões de cristãos 

espalhados pelo mundo. Os católicos representam um bilhão desses cristãos e os protestantes 

cerca de quinhentos milhões, em crescimento. Há os muçulmanos com cerca de um bilhão e 

quatrocentos milhões de fiéis, os hinduístas na Índia com cerca de 750 milhões e os budistas 

com aproximadamente 500 milhões. Ao lado dessas religiões numericamente expressivas vale 

destacar as que possuem uma importância cultural e política que ultrapassa o número de 

adeptos: o judaísmo com cerca de 12 milhões de adeptos e o sikhismo na Índia com 

aproximadamente 20 milhões (SILVA, 2003)
3
. 

O Brasil, segundo Censo de 2008, é uma nação cristã, de maioria católica e com 

crescimento dos evangélicos pentecostais. Numa população de aproximadamente 190 milhões 

de pessoas, sendo estas cerca de 73% católicos convivendo com 27% de evangélicos, 

budistas, judeus, agnósticos, muçulmanos, ateus, etc., notamos a necessidade de uma maior 

compreensão e apreensão das diversas religiões; isso sugere um desenvolvimento humano 

afim de obter uma convivência pacífica  entre o Outro e o Eu. 

A análise desses dados nos permite notar, não apenas no Brasil, mas no mundo a 

diversidade cultural, política e social que advém da discrepância, da tolerância e da 

intolerância religiosa. Há a necessidade de se compreender o Outro por trás de seus templos, 

rituais e orações. A tarefa do educador, preocupado com a tolerância e o respeito entre 

pessoas, perpassa a análise das religiões já que esse é um campo de estudo em que se insere o 

cotidiano da maioria de seus alunos. 

A partir da análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais, todo educador deve ter 

em mente que os alunos recebem grande número de informações sobre as relações 

interpessoais e coletivas por intermédio dos meios de comunicação. Isto, juntamente às 

vivências dos alunos, fornece informações valiosas, porém fragmentadas sobre as quais o 

professor deve debater em sala e atuar como agregador e catalisador.
4
  Para Schmidt (1998, p. 

57),  

Ele [o professor] é o responsável por ensinar o aluno a captar e valorizar a 

diversidade dos pontos de vista. Ao professor cabe ensinar o aluno a levantar 

problemas e reintegrá-los num conjunto mais vasto de outros problemas, 

procurando transformar, em cada aula de História, temas em problemáticas.
5
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O professor de História deve, dessa forma, desenvolver atividades nas quais os 

alunos questionem o presente, identificando relações entre este e o passado, discernindo 

semelhanças e diferenças, permanências e transformações no tempo. No âmbito da História 

das Religiões o professor deve mostrar as convivências entre os diversos povos do mundo e 

como a religião influenciou suas disputas, suas formações e desenvolvimentos e, 

principalmente, como a religião influenciou e influencia o que um determinado povo é hoje. 

No caso da sociedade brasileira, esta não é apenas formada por diferentes etnias, mas, 

também, por diferentes religiões. Muitas vezes a convivência entre esses grupos é marcada 

por preconceito e intolerância e cabe ao professor problematizar essas questões aos seus 

alunos e abrir horizontes para que o aluno possa perceber o diferente, demonstrando que não 

há a religião certa ou a errada, mas há a pluralidade religiosa.
6
 

Com a análise das religiões que são a base da maioria das religiões do mundo – 

Judaísmo e Cristianismo – e como o Islamismo causou e ainda causa discussões, podemos 

compreender e mostrar aos alunos de onde vêm as crenças de seus pais, seus amigos e sua 

sociedade e como as sociedades se tornaram o que são hoje. Essa proposta curricular, de 

acordo com o Currículo Educacional sugerido pelo MEC, adequa-se na disciplina de Ensino 

Religioso para as oitavas séries do Ensino Fundamental, ou nono ano. Nosso trabalho conta 

com sugestões para dinamizar o aprendizado em sala de aula e, assim, fazer com que a 

participação do aluno seja maior e que o trabalho do professor se torne mais interessante e 

dinâmico. 

 

3. Fundamentos teóricos 

Para que possamos desenvolver este trabalho, devemos, antes, conhecer os 

conceitos de Religião, Judaísmo, Catolicismo e Islamismo. Isto faz com que os alunos possam 

ter uma base para desenvolver trabalhos em sala de aula como debates, seminários, análise de 

textos, filmes, quadrinhos e desenvolver suas críticas em cima de questões de tolerância e 

intolerância religiosa, objetivo deste trabalho. 

Religião 

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, religião é a crença na 

existência de uma força ou de forças sobrenaturais, um conjunto de dogmas e práticas que 

geralmente envolvem tal crença, uma observação aos princípios religiosos, uma devoção.
7
 O 

conceito religião, em seu sentido original, diz respeito apenas a um conjunto de regras, 

observâncias, advertências e interdições sem fazer referências a quaisquer divindades, mitos, 
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celebrações ou qualquer tipo de manifestação que hoje consideramos como religiosas. Esse 

termo foi construído histórica, social e culturalmente ao longo dos anos nas sociedades 

ocidentais, adquirindo, após o advento do cristianismo, um sentido estreitamente relacionado 

a esta tradição.
8
 Considerando essas duas definições, notamos que o estudioso das 

manifestações religiosas e de seus fenômenos deve sempre estar atento às definições dadas 

tanto ao termo religião quanto às religiões em si para não trabalhar com definições 

ultrapassadas e que não dizem mais respeito às religiões trabalhadas. 

Hoje consideramos como sendo religião os sistemas que possuem uma 

complexidade de idéias e conceitos e deve-se sempre demarcar as diferenças entre estes. O 

que devemos ter em mente é que cada sistema religioso deve ser compreendido e respeitado 

em suas características singulares. Apesar, porém, dessas singularidades e da diversidade 

religiosa, pode-se agrupar os sistemas religiosos segundo regras e pressupostos comuns. Um 

exemplo é o fato de não haver religião individual, mas, sim, exclusivamente, religiões de 

grupos sociais, coletivos. O que deve ser considerado individual é a religiosidade: o indivíduo 

participa de uma religião, mas crê em mais ou em assuntos daquela religião. 

O estudioso de religiões deve sempre identificar os conjuntos de idéias, crenças, 

comportamentos, literatura, arte e instituições que denominamos hoje como religiosos, ao 

longo de determinado período de tempo. Há apenas uma afirmação que podemos fazer 

referente às religiões: desde a Pré – História pode-se identificar esses conjuntos e eles estão 

presentes nas culturas de todos os grupos humanos embora não haja uma primeira forma de 

religião da humanidade. Para Peresson (2006, p. 70), 

 

A religião é um componente constitutivo de toda cultura; mais ainda, não é 

um elemento a mais entre tantos outros, mas poderíamos dizer que é a 

própria alma das culturas, pela qual se compreende e vive a realidade e a 

totalidade da vida em relação à divindade, ao transcendente, a uma realidade 

outra para além do mundo.
9
  

  

Dessa forma, o estudo das religiões deve ser tratado com atenção e cuidado dentro 

da História já que a maioria das religiões formou as culturas das sociedades e podemos ver 

isso até os dias de hoje. 

 

O Judaísmo, o Cristianismo e o Islamismo 

O estudo comparativo dessas três religiões serve de paradigma para o trabalho 

dentro da História das Religiões. São três religiões surgidas em períodos históricos diferentes: 
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enquanto o Judaísmo e sua história milenar é relatada no Antigo Testamento, o Cristianismo 

surgiu na Palestina, esta sob o domínio do Império Romano e a história de Jesus Cristo foi-

nos passada pelos Evangelhos. Quanto ao Islamismo, este surgiu na Península Arábica por 

volta de 610 d.C. com o profeta Maomé. Apesar de terem surgido dessas formas, histórica e 

culturalmente as três religiões estiveram em contato constante. Há, claro, em cada uma delas 

suas especificidades, porém há vários elementos em comum dentro dessa diversidade de 

crenças, de teologias e de culturas: o cristianismo surge dentro de uma tradição judaica 

helenística; na época de Maomé havia comunidades de judeus e de cristãos na Península 

Arábica; por sete séculos os muçulmanos ocuparam a Península Ibérica; a cidade sagrada para 

judeus, cristãos e muçulmanos é Jerusalém, mesmo que a natureza de sua santidade seja 

diferente em cada religião. A partir disso podemos trabalhar com as diferenças e as 

similaridades, as contradições e as concordâncias existentes dentro e entre essas religiões. 

O estudo do tema religião desperta interesses e paixões dentro da sala de aula. O 

professor deve sempre frisar que não há religião certa ou errada, ideais certos ou errados 

dentro das religiões, mas, há, sim, uma diversidade religiosa na sociedade em que o aluno está 

inserido e no mundo. Assim, o estudo comparativo se torna um exercício para o 

desenvolvimento da cidadania e da tolerância não apenas religiosa, mas social e cultural. 

 

4. A religião na sala de aula 

Ao trabalhar em sala de aula com um tema tão abrangente quanto o estudo 

religioso, notamos a dificuldade do professor em desenvolver atividades pelas quais os alunos 

se interessem. Nosso trabalho, desenvolvido, inicialmente, no ano de 2009 e com 

continuidade em 2010, buscou desenvolver atividades com formas alternativas de ensino para 

que essa dificuldade do professor fosse minimizada, fazendo com que o trabalho tanto do 

professor quanto do aluno se tornasse mais proveitoso. 

Durante o ano de 2009 desenvolvemos o projeto em uma escola com infra-

estrutura mais deficitária. Isto nos impossibilitou de desenvolvê-lo da forma como havíamos 

programado inicialmente. Porém, alcançamos os objetivos principais: desenvolver a crítica 

em cima da tolerância e da intolerância, não apenas religiosa, como social, política, 

econômica e cultural; construir, junto aos alunos, atividades que possibilitassem um contato 

maior entre aluno e professor e entre aluno e aluno; trabalhar com linguagens pedagógicas 

alternativas como filmes, quadrinhos, discussões. Ao trabalharmos com três salas, pudemos, 

também, notar a diversidade cultural, religiosa e, principalmente, crítica dos alunos: a religião 
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é um tema pelo qual todos se interessam, apesar de alguns não terem, ainda, suas opiniões 

formadas sobre o Outro e o Eu. Nós, como professores, tivemos o papel de organizar essas 

idéias, noções e quebrar paradigmas que, em muitos casos, foram uma difícil tarefa.  

Para desenvolver a temática das três religiões no ano de 2009, utilizamo-nos do 

filme “Crash – no limite” (2004) em que a intolerância é explicitamente trabalhada em 

diversos sentidos, dentre eles a religiosa; da história em quadrinhos de Will Eisner, “Um 

contrato com Deus e outras histórias de cortiço” (1978), em que o preconceito contra o judeu 

é claramente demonstrada nas páginas da mesma; de filmagens da queda das Torres Gêmeas e 

questionamentos sobre a mesma; de imagens de personalidades famosas que dizem respeito às 

religiões. Estas fontes nos ajudam a formar o cidadão crítico que, segundo Machado e 

Seehaber (2006, p. 4),  

 

A formação integral do ser humano compreende educar para a ética, para a 

solidariedade, para a vida em comunidade, para a participação ativa na 

sociedade, para o desenvolvimento do pensamento crítico, criativo e 

reflexivo.
10

 

 

As fontes trouxeram, também, novas experiências aos alunos que tornaram nosso 

trabalho mais dinâmico, participativo e interessante. Por estarmos em uma escola onde a 

infra-estrutura dificultava o desenvolvimento, por parte dos professores, de diferentes 

atividades pedagógicas, quando apresentamos as diversas fontes para analisarmos as religiões, 

tivemos boa receptividade por parte dos alunos. Diferentes atividades pedagógicas ajudam o 

aluno não a, apenas, compreender o assunto, mas a, também, começar a criar um senso crítico 

em relação a si e ao mundo. 

 No ano de 2010 optamos por trabalhar em outra escola, onde a infra-estrutura 

fosse menos deficitária e que pudéssemos notar a reação de nosso projeto em outro ambiente: 

enquanto a escola trabalhada no ano de 2009 era, majoritariamente, formada por alunos de 

baixa renda, a escola escolhida para o ano de 2010 é formada por alunos de média e alta 

renda, mostrando, assim, diferentes visões de mundo. Neste ano pudemos inserir, em nosso 

planejamento, uma aula em que trabalhamos com religiões afro-brasileiras. O projeto, ainda 

em andamento, possui resultado parcial, não sendo possível, ainda, fazer uma análise de um 

quadro geral ou mesmo comparativo com nosso trabalho desenvolvido em 2009. Porém, nesta 

exposição, buscamos mostrar que pretendemos desenvolver, prioritariamente, a crítica dos 

alunos em cima de temas como o preconceito religioso, a diversidade cultural, a intolerância 
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sofrida por muitos e praticada por todos. Fazemos isto construindo novas formas de ensino e 

aprendizagem através de recursos pedagógicos alternativos que viabilizam e dinamizam o 

trabalho docente e desenvolvem o pensamento crítico e a criatividade do aluno.  
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