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Resumo: Este presente trabalho é um exercício de transposição didática da Ciência 

da Religião para o Ensino Religioso. Partindo dos pressupostos teóricos e 

metodológicos da Ciência da Religião, analisamos quatro coleções de livros 

didáticos confessionais de Ensino Religioso voltados para o Ensino Fundamental I, 

publicados em São Paulo após o ano de 2000. A escolha pela Ciência da Religião se 

fez porque esta entende o religioso como objeto de conhecimento, valendo-se de 

uma epistemologia que não privilegia uma religião em detrimento das outras, pois 

se baseia nos princípios do respeito e da valorização da pluralidade religiosa, de tal 

modo que consideramos que esta poderia ser aplicada às nossas coleções de Ensino 

Religioso confessional, uma vez que não ofende os princípios religiosos. 

Nosso objetivo foi identificar as proximidades entre a teoria da Ciência da Religião 

e os conteúdos dos livros didáticos de Ensino Religioso. Pesquisamos se a 

confessionalidade do material comprometia o conhecimento das religiões, se 

ameaçava uma proposta de Ensino Religioso voltada para a promoção de uma 

cultura de paz e respeito à pluralidade e tolerância religiosas. 

A análise das coleções evidenciou que a confessionalidade não necessariamente 

compromete o entendimento das religiões ou uma formação baseada em valores de 

respeito às diferenças. O que define o compromisso com estas questões é uma 

proposta coerente por parte de autores e editores entre os discursos e o material que 

de fato produzem. As relações entre a teoria da Ciência da Religião e os livros 

didáticos de Ensino Religioso ainda são muito frágeis. Identificamos algumas 

iniciativas de abertura para a aceitação da pluralidade religiosa, sem receio de 

considerá-la uma ameaça à confessionalidade. 

 

Palavras-chave: Ensino Religioso, Livro Didático, Ciência da Religião, Confessionalidade 

  



 

Abstract: This present work is a didactic transposition exercise of Science of 

Religion for Religious Education. Based on the theoretical and methodological 

assumptions of the Science of Religion, we analyzed four Collections of 

confessional Religious Education textbooks written to the elementary school, 

published in São Paulo, after 2000. The choice for the Science of Religion has been 

done, because this understand the religious as an object of knowledge, drawing on 

an epistemology that does not favor one religion over the others, because it is based 

on the principles of respect and appreciation of religious plurality, so we think that 

this could be applied in our confessional Religious Education Collections as it does 

not offend religious principles. 

Our goal was to identify the proximity between the theory of the Science of 

Religion and the contents of the textbooks of Religious Education. We researched if 

confessionality material compromised the knowledge of religions, it is threatening a 

proposal for Religious Education aimed at promoting a culture of peace and respect 

for plurality and religious tolerance. 

The analysis of Collections showed that the confessionality does not necessarily 

commits the understanding of religions, or a formation based on values of respect 

for differences. What sets the commitment to these issues is a coherent proposal by 

authors and publishers of the speeches and the material that actually produce. The 

relations between the Science of Religion theory and textbooks of Religious 

Education are still very fragile, we identified some opening initiatives for the 

acceptance of religious plurality without fear of considering it a threat to 

confessionality. 

 

Keywords: Religious Education, Textbooks; Science of Religion, Confessionality 

 



 

INTRODUÇÃO  

A presente pesquisa nasceu de minha experiência como professora e 

coordenadora de Ensino Religioso em uma escola particular confessional católica na 

cidade de São Paulo, onde tive dificuldades para encontrar livros didáticos de Ensino 

Religioso que não fossem catequéticos, mas que tivessem uma abordagem mais 

pluralista das religiões, que versassem sobre as tradições religiosas indígenas e 

africanas, e que compreendessem o Ensino Religioso enquanto área do conhecimento. 

Resolvi, então, aprofundar esta análise de livros didáticos de Ensino Religioso 

de maneira mais sistemática. Neste trabalho, procuraremos analisar algumas destas 

obras. Selecionamos quatro coleções produzidas a partir de 2000 por diferentes autores 

e editoras. Nosso desafio será fazer uma análise deste material com base na 

epistemologia da Ciência da Religião. Sabemos que a relação entre estas duas esferas do 

conhecimento ainda “engatinha”, conforme afirma Soares (2010, p. 122), mas, tomando 

como pressuposto teórico alguns autores dedicados a pensar esta relação, como o 

próprio Soares, Usarski, Passos e Greschat, procuraremos enfrentar o desafio de acordo 

com os princípios que regem a metodologia do trabalho do cientista da religião. 

Este trabalho é relevante por enfrentar o desafio. Mesmo sabendo que as 

discussões sobre métodos e metodologias são raras na Ciência da Religião, seja no 

Brasil, seja no exterior, optamos por adotá-las no trabalho de análise de coleções de 

Ensino Religioso. Constitui um exercício ousado buscar realizar na prática de pesquisa a 

transposição da teoria e epistemologia da Ciência da Religião para o Ensino Religioso, 

ainda mais o de caráter confessional. 

Buscaremos compreender melhor estas relações entre a Ciência da Religião e o 

Ensino Religioso. Inicialmente resgataremos um pouco da história das duas disciplinas e 

em seguida as possibilidades de diálogo entre elas. 

Outro desafio deste trabalho está no fato de as coleções de Ensino Religioso por 

nós selecionadas terem sido produzidas tendo como público-alvo os alunos das escolas 

privadas confessionais. Neste sentido, enquanto muitos estudos sobre Ensino Religioso 

no Brasil têm sido desenvolvidos tendo como preocupação a realidade das escolas 

públicas, nosso trabalho será voltado para a realidade das escolas privadas 

confessionais. O artigo 20 da atual Constituição brasileira garante a existência de 
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escolas confessionais, assim como sua ideologia particular. A proibição do proselitismo 

e da confessionalidade no Ensino Religioso, de acordo com o artigo 33 da LDB 

(9.675/97), restringe-se à realidade das escolas públicas, que devem garantir a laicidade 

do Estado. Considerando a legislação brasileira específica para as escolas privadas, 

veremos que nestas instituições educacionais a matrícula no Ensino Religioso pode ser 

obrigatória, dependendo das características da instituição e de sua mantenedora, de 

acordo com o teor de sua proposta pedagógica e de seu regimento escolar. Ao 

assumirem o Ensino Religioso na grade curricular da escola, caso das instituições de 

ensino confessionais, as instituições passam a ter o direito de expressar sua 

confessionalidade. De acordo com a legislação brasileira, a escola privada tem liberdade 

na definição dos conteúdos de Ensino Religioso; consequentemente, tem liberdade de 

opção na escolha de livros didáticos. Considerando a legislação brasileira, esta pesquisa 

procurará evitar qualquer juízo de valor sobre a confessionalidade do material atribuído 

à escola privada.  

Quanto à definição da metodológica de análise, buscaremos na própria história 

da Ciência da Religião elementos-chave capazes de garantir um referencial teórico e 

epistemológico para a investigação das obras de Ensino Religioso em foco. 

Pautada neste contexto, nossa análise das coleções – seja por uma questão 

legislativa, seja pela postura do cientista da religião de compromisso com o ateísmo 

metodológico e de distanciamento de qualquer interpretação de cunho teológico – 

evitará julgar as opções temáticas e metodológicas dos autores, bem como seu caráter 

confessional, procurando deixar ao máximo as obras falarem por si. 

Este será um grande e intenso exercício, enquanto cientistas da religião, que 

exigirá vigilância constante para não cairmos na parcialidade diante de nosso objeto de 

estudo. Como recomenda a própria epistemologia da Ciência da Religião, focaremos 

nosso trabalho na observação sobre as possíveis repercussões desta confessionalidade 

no comprometimento do conhecimento das religiões. 

Para tanto, dividimos nosso trabalho em quatro capítulos. 

No capítulo 1, percorreremos as relações que se dão em termos ideais e reais 

entre Ciência da Religião e Ensino Religioso no Brasil, evidenciando como elas se 

expressam nos materiais didáticos que servem de referência à prática docente. 

Resgataremos na própria história da Ciência da Religião os elementos-chave que 
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propiciam seu diálogo com o Ensino Religioso, apontaremos os diferentes modelos de 

Ensino Religioso no Brasil e analisaremos as possibilidades e os limites da transposição 

didática da Ciência da Religião ao Ensino Religioso. 

No capítulo 2, apresentaremos, brevemente, as razões que nos levaram a 

escolher o livro didático como fonte de pesquisa. Mostraremos as diferentes definições, 

características e funções do livro didático no decorrer da história. Pesquisaremos 

algumas razões que tentam explicar como esse material vem interferindo historicamente 

na relação professor-aluno há tantas gerações. Apontaremos as responsabilidades 

pedagógicas e políticas deste importante material didático. Por fim, resgataremos a 

história do livro didático de Ensino Religioso no Brasil, sua ligação com as diferentes 

fases da Igreja Católica, sua relação com a legislação brasileira e a busca por uma 

identidade. 

No capítulo 3, apresentaremos as razões que definem a Ciência da Religião 

como “uma disciplina de referência” para o estudo das coleções de Ensino Religioso. A 

partir da retomada dos trabalhos de Soares e Greschat, procuraremos identificar as 

diferenças entre o trabalho de pesquisa dos teólogos e o trabalho de pesquisa dos 

cientistas da religião. Analisaremos autores como Usarski e Soares, que indicam as 

tensas relações entre a Ciência da Religião e a Teologia, mas também as possibilidades 

de diálogo. Para retomarmos a imparcialidade que deve ter o cientista da religião diante 

do seu objeto de estudo (“ateísmo metodológico”, “espectador indiferente”), 

recuperaremos os estudos de Usarski, Müller, Houghton Woods e Greschat. Com a 

ajuda de Schutz, mostraremos brevemente diferenças entre o pensamento acadêmico e o 

pensamento cotidiano, a fim de tentarmos identificar nas coleções se os autores 

propõem conteúdos, atividades e reflexões que colaboram para os leitores transitarem 

entre estas duas dimensões. Nesta primeira parte, procuraremos recuperar brevemente 

algumas características metodológicas do trabalho do cientista da religião, como o 

caráter empírico de sua pesquisa e a busca pela “neutralidade metodológica”. Na 

segunda parte deste capítulo, comentaremos sucintamente a legislação brasileira 

referente ao Ensino Religioso na escola pública e privada, a fim de identificarmos as 

influências desta legislação na elaboração dos autores de livros didáticos. Na terceira e 

última parte deste capítulo, elegeremos, a partir dos princípios teóricos e metodológicos 

da Ciência da Religião, os critérios pelos quais nos pautaremos para a análise das 
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coleções. Serão estabelecidos cinco critérios: (1) precisão histórica, (2) lugar de onde se 

fala sobre religião (outsider-insider), (3) precisão conceitual, (4) iconografia e (5) 

“tolerância: uma forma de conviver”. No critério “precisão histórica”, procuraremos 

identificar se as coleções de Ensino Religioso desenvolveram os relatos da história das 

religiões procurando ser fiéis aos fatos, ao tempo histórico, às fontes, 

independentemente da confessionalidade do material; analisaremos se as coleções 

consideraram o dinamismo histórico das religiões ou se apresentaram as religiões de 

maneira descontextualizada. No critério “lugar de onde se fala sobre religião (outsider-

insider)”, verificaremos se a posição assumida pelos autores (insider ou outsider) 

compromete o conteúdo religioso; analisaremos como se dá essa dinâmica no 

desenvolvimento das temáticas propostas pelas coleções. No critério “precisão 

conceitual”, avaliaremos se os autores fizeram uso adequado de termos associados ao 

universo religioso ou se os usaram de maneira vulgar, inapropriada, descontextualizada, 

correndo o risco de comprometer o estudo das religiões ou desrespeitar as tradições 

religiosas. No critério “iconografia”, analisaremos as imagens selecionadas pelos 

autores, sua adequação ao conteúdo, a metodologia utilizada para o seu estudo 

sistemático, seu uso como fontes de investigação para desenvolver o conhecimento 

sobre as religiões, ou como mera ilustração para preencher páginas. No critério 

“tolerância: uma forma de conviver”, analisaremos se os autores, independentemente da 

confessionalidade da coleção, promoveram temas, atividades, reflexões referentes ao 

respeito à diversidade religiosa, à cultura da paz, em detrimento da violência e das 

guerras religiosas, se valores como respeito, solidariedade, amor, tolerância, cidadania 

foram discutidos e colocados em prática através da proposição de projetos de 

intervenções sociais na realidade dos alunos, bem como se há coerência entre a proposta 

de educação para a tolerância e os conteúdos e formas de ver as demais religiões.  

No capítulo 4, apresentaremos as análises dos vinte livros didáticos de Ensino 

Religioso a partir dos cinco critérios levantados no capítulo anterior. Buscando seguir 

com rigor os princípios teóricos e metodológicos da Ciência da Religião, evitaremos um 

julgamento das coleções, mas, a partir de um distanciamento do objeto de estudo, 

tentaremos deixar as obras falarem por si, procurando localizar e apontar em quais 

momentos os trabalhos comprometem de fato o estudo das religiões. 



 

CAPÍTULO 1 

CIÊNCIA DA RELIGIÃO E ENSINO RELIGIOSO  

Buscaremos neste capítulo demonstrar a construção de elementos-chave 

constitutivos da Ciência da Religião nos cerca de 150 anos que perfazem sua história 

enquanto disciplina institucionalizada, até o momento. Tais elementos a caracterizam 

como uma ciência autônoma capaz de oferecer os fundamentos não só para a 

investigação no âmbito acadêmico, como também para sua transposição didática na 

prática docente em Ensino Religioso. 

Assumiremos neste trabalho o termo no singular, “Ciência da Religião”, termo 

ainda muito controverso no Brasil, devido à empatia com algumas questões relacionadas 

a esta disciplina. O distanciamento epistemológico entre a Teologia e a Ciência da 

Religião foi relevante para esta opção, assim como: o comprometimento com a pesquisa 

de “religiões concretas”, em que o cientista da religião “encontra seus objetos no mundo 

empírico”, a valorização de diferentes fontes de pesquisa, que não somente os textos 

sagrados, para a compreensão “das questões religiosas”, e a epistemologia defendida 

pela Ciência da Religião, baseada numa relação de “indiferença diante do seu objeto de 

estudo”, buscando o tão almejado “ateísmo metodológico” que distancia o pesquisador 

da procura da “última verdade”. No decorrer do trabalho teremos oportunidade de 

desenvolver estas questões com mais detalhe. 

1.1  HISTÓRIA DA CIÊNCIA DA RELIGIÃO E SEUS ELEMENTOS -CHAVE  

A partir da retomada de alguns estudos de autores que são referência no assunto 

quer no Brasil quer no exterior, como é o caso de Afonso Maria Ligorio Soares, Frank 

Usarski, João Décio Passos e Hans-Jürgen Greschat, procuraremos apresentar os 

fundamentos teóricos da Ciência da Religião. Estes estudos nos serviram como fio 

condutor para a compreensão desta importante área do conhecimento enquanto 

disciplina autônoma e capaz de fundamentar teórica e metodologicamente nosso 

trabalho de pesquisa. 

Seguindo o caminho proposto por estes autores, buscaremos apresentar 

brevemente o histórico de sua constituição enquanto disciplina, a partir do qual vão se 

evidenciando suas particularidades em relação a suas subdisciplinas, como a História e a 

Sociologia; e ainda mais sua distinção do escopo da Teologia e da Filosofia, mostrando 
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os elementos que constituem a base desta disciplina, o que nos interessa propriamente 

aqui. 

Antes de nos atermos a tais elementos, convém situar o uso do termo Ciência da 

Religião diante de outras três formulações possíveis,
1
 uma vez que elas estarão 

presentes no decorrer do trabalho nas afirmações de diferentes autores. 

No Brasil o uso do termo no âmbito dos programas de graduação (os poucos que 

existem) e pós-graduação, assim como entre os pesquisadores que se identificam como 

cientistas da religião, é bastante variado. Utilizamos aqui a proposição Ciência da 

Religião, entendendo que Ciência remete a métodos reconhecidos pela comunidade 

científica, comprometidos com o rigor da investigação e comprovação dos fatos, e 

carrega em seu espectro as subdisciplinas que a compõem, como a História da Religião, 

a Geografia da Religião, a Sociologia da Religião, sem, contudo, se restringir a elas. 

Frank Usarski, que se dedica, entre outros estudos, à epistemologia da “Ciência 

da Religião”, afirma que ela 

atua como uma “ciência integral das religiões” que se constitui mediante um 

intercâmbio permanente com outras disciplinas cujo saber específico contribui direta ou 

indiretamente para um saber mais profundo e completo sobre a religião e suas 

manifestações múltiplas (USARSKI, 2007, p. 10). 

No livro O que é Ciência da Religião, Greschat também nos ajuda a 

compreender a Ciência da Religião como esta ciência integral: 

Religião como totalidade torna-se um divisor de águas entre cientistas da religião e 

outros cientistas que se ocupam apenas esporadicamente da religião. Estes relacionam 

um aspecto religioso à totalidade da disciplina em que são especialistas: às leis, por 

exemplo, à psique, à arte e assim por diante. Diferentemente, cientistas da religião, 

mesmo que se dediquem a pesquisas detalhadas, não perdem de vista a totalidade da 

religião estudada. Pelo menos, esse é o ideal (GRESCHAT, 2015, p. 24). 

                                                           
1
 Existem quatro diferentes formas de referência à disciplina: Ciências das Religiões, Ciência 

da Religião, Ciência das Religiões e Ciências da Religião. Essas diferenças dizem respeito ao 

entendimento do método (ciência) e seu objeto (religião). 
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O termo Religião, por sua vez, está entendido como um conceito abrangente que 

diz respeito à multiplicidade de manifestações humanas relativas ao seu entendimento e 

formas de relação com o transcendente. Dessa forma, há que se salientar que 

o que chamamos de “religião” tem-se manifestado, no decorrer da história e em todas as 

partes do mundo, em diversificações e diferenças múltiplas. De acordo com essa 

complexidade, não é adequado pensar em uma definição fechada de religião, mas optar 

por certo conceito aberto capaz de superar em entendimento pré-teórico que generaliza 

fenômenos religiosos, sobretudo os de origem cristã, com os quais estamos 

culturalmente acostumados (USARSKI, 2006, p. 125). 

Tendo essas compreensões em mente é possível afirmar que, apesar das 

divergências semânticas e programáticas contidas nos debates em torno da sua 

nomenclatura, sua composição disciplinar, seus objetos de estudo e sua metodologia, os 

cientistas da religião têm convergido na afirmação de sua identidade como uma 

disciplina autônoma teórica e metodologicamente. Há uma articulação dos estudiosos 

desta área na busca por sua consolidação e reconhecimento, afirmando, a partir de 

epistemologia e critérios específicos, uma identidade comum. 

A compreensão de que a complexidade do fenômeno religioso só pode ser 

apreendida pela multiplicidade de métodos provenientes das subdisciplinas que a 

compõem também pode ser percebida na afirmação de Faustino Teixeira: 

O objeto de estudo das Ciências da Religião é o fenômeno religioso em toda a sua 

complexidade. Mas o modo de captar esse fenômeno segundo as diversas disciplinas 

que compõem esse campo tem seus matizes diferenciados (TEIXEIRA, in SENNA, 

2006, p. 65). 

O primeiro compêndio a respeito da disciplina no país caminha neste sentido, 

uma vez que “um Compêndio é obrigatoriamente um trabalho coletivo que reúne 

especialistas em segmentos específicos do conhecimento que representam o atual estado 

da disciplina” (PASSOS; USARSKI, 2013, p. 17), como asseveram seus organizadores 

na introdução. 
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Aponta-se, assim, para uma congruência no âmbito da academia no que diz 

respeito ao entendimento da disciplina, ainda que em meio a uma pluralidade de visões, 

a qual não se pretende extinguir. 

Essa mesma pluralidade também se aplica aos processos históricos de 

institucionalização. Não é possível traçar uma linha temporal contínua e uniforme de 

sua trajetória em âmbito mundial, pois foram muitos os caminhos percorridos em 

diferentes países para sua constituição. Há que se considerar, portanto, a existência de 

tempos e processos distintos. 

A despeito do antigo interesse pelo estudo das religiões – estudos primordiais de 

história da religião são localizados na obra de Heródoto (século V a.C.) –, a história da 

Ciência da Religião enquanto disciplina autônoma e institucionalizada é relativamente 

recente, se comparada a outras áreas das ciências humanas, como a Filosofia, a 

Sociologia e a História. 

Há um consenso entre os teóricos desta área de que o início de sua formulação 

como disciplina institucionalizada data do final do século XIX, época em que é possível 

perceber uma “crescente consciência corporativa entre autores que se articulavam a 

favor da disciplina” (PASSOS; USARSKI, 2013, p. 19). Porém, os mesmos autores 

destacam que 

a Ciência da Religião, com suas subáreas e disciplinas, não nasceu por geração 

espontânea da história das ciências ou pelo esforço de intelectos geniais; ela foi sendo 

construída a partir de condições históricas modernas, quando a religião passou o gozar 

de legitimidade pública para além e para aquém das tradições cristãs até então 

hegemônicas, ao mesmo tempo em que as ciências abarcam sob suas regras 

metodológicas objetos humanos, dispensando os pressupostos clássicos da metafísica e 

da teologia (ibidem, p. 24-25). 

Tendo-se iniciado na Europa, o marco desse processo é identificado quando da 

criação de cátedras próprias em vários países, como Grã-Bretanha (1904), Alemanha 

(1910), Itália (1924). Mas outros sinais dessa convergência também podem ser 

identificados em palestras e publicação de artigos que começaram a efervescer nessa 

época. 
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Passos e Usarski ainda apontam que o período de 1875 até a Primeira Guerra 

Mundial foi altamente produtivo; durante essa fase “convergiram vários impulsos 

intelectuais já rudimentarmente identificáveis em momentos anteriores” (PASSOS; 

USARSKI, 2013, p. 52). Sobre as razões que levaram à institucionalização da 

disciplina, os mesmos autores afirmam que 

o status institucional da disciplina é, em parte, fruto de uma demanda pública no sentido 

da relevância prático-social da disciplina que, por sua vez, sanciona o apoio político e 

material da disciplina por órgãos públicos, sendo esta uma “produção de um 

conhecimento específico não fornecido por nenhuma outra disciplina acadêmica” 

(PASSOS; USARSKI, 2013, p. 51). 

Antes mesmo de a Ciência da Religião se firmar como uma disciplina autônoma, 

institucionalizada, alguns traços ou tendências constitutivas para sua formação já eram 

perceptíveis: 

Antes do surgimento da matéria nos currículos oficias de universidades europeias, 

encontram-se na literatura especializada sinais de uma busca por princípios 

irrenunciáveis para qualquer atividade intelectual que reivindica legitimidade disciplinar 

em termos de uma Ciência da Religião propriamente dita (PASSOS; USARSKI, 2013, 

p. 19). 

Passos e Usarski demonstram essas primícias da Ciência da Religião nas obras 

de precursores como Alban Gwidgery, James Houghton Woods e Max Müller, 

comprovando que foram destacados desde cedo aspectos que até hoje constituem a 

estrutura paradigmática básica da disciplina. Max Müller, por exemplo, já em 1822, 

expressava em seus escritos a preocupação com a objetividade e isenção do cientista da 

religião: 

Na vida cotidiana seria um erro assumir uma posição neutra entre […] posturas 

conflitantes […]. Porém, como estudantes da Ciência da Religião, subimos uma esfera 

superior e mais serena […]; o estudante da história das Ciências Naturais nem sente 
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raiva do alquimista nem briga com o astrólogo: ele simplesmente quer entender como 

eles enxergam as coisas […]. O mesmo vale para o cientista da religião. Ele quer 

descobrir o que é religião, qual base ela tem na lama dos Homens e quais leis ela segue 

no seu percurso histórico (MÜLLER, apud PASSOS; USARSKI, 2013, p. 20). 

Já se desenhava, portanto, a postura esperada de um cientista da religião em seu 

trabalho de investigação, alinhada à metodologia científica e distanciando-se do estudo 

da religião a partir da Teologia. Neste mesmo sentido, James Houghton Woods, em 

1906, 

confirmou que o cientista da religião, enquanto exercendo suas funções acadêmicas, 

deve pôr entre parênteses seus interesses religiosos e individuais e “assumir o ponto de 

vista de um observador” norteado pelo objetivo de colecionar, ordenar e categorizar 

fatos. Seu trabalho consta “de uma investigação e explanação da vida religiosa […] da 

mesma maneira que se investiga e explica a moral, as configurações sociais ou a 

política” (HOUGHTON WOODS, apud PASSOS; USARSKI, 2013, p. 20). 

O cientista da religião precisa ter uma maturidade intelectual para se afastar 

emocionalmente do seu objeto, a fim de que possa deixá-lo falar com mais liberdade, 

sem julgamento. 

O mesmo princípio é invocado por Frank Usarski em Entrevista com alunos do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da PUC-SP, em julho de 2012, 

quando afirma que 

a Ciência da Religião é a disciplina que investiga sistematicamente religião em todas as 

suas manifestações. Um elemento-chave é o compromisso de seus representantes com o 

ideal da neutralidade ante os objetos de estudo (USARSKI, 2012, p. 125). 

Esse distanciamento do objeto, condição sine qua non do fazer científico, que 

nos parece óbvio para qualquer área da ciência, é particularmente forçoso de ser 

enfatizado quando se trata do estudo das religiões, uma vez que o objeto em questão 
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encontra-se entrelaçado com todas as demais esferas humanas, pautando sumamente a 

visão de quem o observa. 

É interessante, pois, observar que há mais de um século estudiosos já 

postulavam estas questões, e ainda hoje nos defrontamos com a insuficiente clareza na 

distinção necessária entre Ciência da Religião e Teologia em alguns programas de 

graduação, especialização, cursos livres e mestrado.
2
 

Outros elementos presentes desde o momento de formação da Ciência da 

Religião são: “Seu caráter espectral e inter-relação heurística de duas colunas que a 

constituem como disciplina: o pilar histórico e o pilar sistemático” (PASSOS; 

USARSKI, 2013, p. 19). 

Para além, portanto, de descrever os fatos relativos a uma determinada religião 

através do tempo, a Ciência da Religião se dedica à comparação entre as diferentes 

religiões, não em termos valorativos, mas com a finalidade de estabelecer paralelos e 

distinções entre elas. 

1.2  ENSINO RELIGIOSO NO BRASIL:  MODELOS E QUESTIONAM ENTOS  

O Ensino Religioso no Brasil é tão antigo quanto a própria educação formal 

brasileira, que se deu no bojo do processo de colonização, tendo a Igreja Católica como 

a instituição fundadora do ensino. 

A educação foi, dessa maneira, desde seus primórdios em Terra Brasilis, 

entendida como inseparável dos valores, normas e doutrinas religiosas, como mais 

adiante procuraremos demonstrar. 

Essa simbiose entre educação e religião, durante muitos séculos considerada 

uma relação natural e benéfica, passou a ser questionada a partir da separação entre 

Igreja e Estado, quando da Proclamação da República em 1889. 

Contudo, a laicidade do Estado e consequentemente da educação pública está 

longe de ser um assunto resolvido e encerrado pelas vias constitucionais, e menos ainda 

na prática cotidiana de profissionais da educação ou de quaisquer outros serviços. Pelo 

                                                           
2
 Em estudo sobre Ensino Religioso no Brasil, organizado por Sérgio Junqueira e do qual fez 

parte o Grupo EDUCRE (PUC-SP), coordenado por Afonso M. L. Soares, constatou-se que, 

nas ofertas de formação docente na área de Ensino Religioso em São Paulo, embora levassem 

o nome de Ciência da Religião (ou outra formulação), os conteúdos programáticos se inseriam 

no campo da teologia (JUNQUEIRA; WAGNER, 2011). 
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contrário, o Ensino Religioso é alvo de uma contenda envolvendo as mais diferentes 

religiões, organizações da sociedade civil, profissionais da educação, pesquisadores de 

diferentes áreas. 

Como afirma Afonso Maria Ligorio Soares (2010, p. 19), “uma das objeções 

mais comuns ao Ensino Religioso é feita contra a própria expressão que nomeia a 

disciplina-ensino ‘religioso’”. A polissemia do termo “religião”, até mesmo entre os 

acadêmicos, está muito longe de alcançar um consenso e, segundo o mesmo autor, é um 

dos dificultadores da clareza necessária em termos de conteúdo, método e práticas 

educativas ao Ensino Religioso na Educação Básica. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, alterada pela Lei n. 9.475/97, 

acirrou ainda mais esta polêmica quando trouxe para o centro do debate sobre laicidade 

o Ensino Religioso, estabelecendo-o como oferta obrigatória pela rede pública de 

Ensino, sendo de matrícula facultativa aos estudantes. Apesar da obrigatoriedade da 

oferta, o Estado brasileiro eximiu-se de estabelecer normativas nacionais em termos de 

base curricular, de formação dos docentes, como também de impeditivos para uma 

prática confessional e proselitista, ficando a cargo dos sistemas de ensino, ou mais 

propriamente dos governos de estados e municípios, a sua regulamentação: 

O Ministério da Educação não conseguiu implantar uma política de Ensino Religioso 

que superasse a velha temática da separação Igreja–Estado, o que significou não 

conseguir sustentar uma proposta consistente de Ensino Religioso: do ponto de vista 

antropológico, como uma dimensão humana a ser educada; do ponto de vista 

epistemológico, como uma área de conhecimento com estatuto próprio, conforme indica 

a Resolução 2/98 da Câmara de Educação Básica, e do ponto de vista político, como 

uma tarefa dos sistemas de ensino e não das confissões religiosas (PASSOS, in 

SENNA, 2003, p. 21). 

Decorre desta ausência de parâmetros um completo obscurantismo a respeito de 

finalidade, objeto e método do Ensino Religioso: 

O ensino ficou refém das velhas referências confessionais, administrado, muitas vezes, 

pelas igrejas, ou entregue aos professores de outras disciplinas, sem a formação 
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específica para ministrarem aulas nessa área do conhecimento. O Brasil possui, hoje, 

uma pluralidade de modelos de Ensino Religioso, o que se desenha em função de 

iniciativas locais e não de uma diretriz comum, capaz de produzir uma prática docente 

consistente para esse ensino em âmbito nacional (ibidem, p. 22). 

Segundo Passos, a preocupação central para o cientista da religião não deve estar 

localizada na questão da laicidade do Estado, mas na fundamentação epistemológica do 

Ensino Religioso como área do conhecimento. 

A preocupação com o Ensino Religioso deve, portanto, estar circunscrita à 

demonstração do estudo da religião, como área do conhecimento que goza de autonomia 

teórica e metodológica (embora esta questão não faça parte da realidade das escolas 

confessionais), sendo capaz de subsidiar práticas de Ensino Religioso dentro dos 

sistemas de ensino laicos sem nenhum prejuízo de sua laicidade. 

A partir dessa preocupação, alguns estudiosos do Ensino Religioso passaram a 

tentar sistematizar as diferentes propostas desta área em modelos. 

Tendo em conta que toda categorização corre o risco de ser simplista e deixar de 

fora as heterogeneidades da realidade, apresentaremos a seguir alguns desses modelos 

propostos e sua representação em períodos da História do Brasil. Sabemos que estas 

definições não são tão estanques e fechadas, mas que na maioria das vezes estes 

modelos dialogam entre si dentro da mesma obra, da mesma prática pedagógica do 

professor. A opção por determinado modelo de Ensino Religioso revela a posição 

ideológica do professor, da instituição e principalmente das relações entre o Estado e a 

Igreja em determinada localidade. 

A pesquisadora Anísia de Paula Figueiredo (1999, p. 151-153) categorizou o 

Ensino Religioso em duas correntes históricas. Uma que, em nome da laicidade do 

Estado, nega o desenvolvimento do Ensino Religioso na escola pública, e uma segunda 

corrente que defende a presença do Ensino Religioso na escola, por acreditar ser direito 

do cidadão receber da coisa pública a educação que deseja para seus filhos. Já Viviane 

Cândido (in PASSOS, 2007, p. 521) apresentou três fontes: o grupo contra a presença 

do Ensino Religioso nas escolas, a CNBB e o FONAPER, ambos favoráveis ao Ensino 

Religioso nas escolas, porém com abordagens distintas (ibidem, p. 51). 
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Junqueira, por sua vez, identificou e conceituou, no contexto brasileiro, três 

concepções de Ensino Religioso, duas delas reconhecidas pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, Lei n. 9.394/96, no primeiro texto do artigo 33 sobre o Ensino 

Religioso: confessional e o interconfessional, e a terceira formalizada a partir da 

publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso (PCNER) em 

1997, elaborados pelo Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso (FONAPER), 

com a perspectiva inter-religiosa. 

O Ensino Religioso confessional é caracterizado pela tradição religiosa 

reconhecida oficialmente pelo Estado. O conhecimento é compreendido a partir de um 

enfoque teológico, sobretudo por este ser revelado, justificando a adesão a uma tradição 

religiosa, a um conteúdo dogmático. 

A nomenclatura da disciplina é geralmente associada à “aula de religião”, em 

que o professor é um missionário, responsável por fazer novos fiéis. O programa 

curricular está na maioria das vezes associado ao temário de catecismo: sacramentos, 

elementos fundantes da fé, “história sagrada”. 

A concepção interconfessional no Brasil tem uma proposta de ensino 

confessional plural, ou seja, não só abordando a religião católica, mas todas as religiões. 

Esta concepção compreende que apenas o Cristianismo é a religião verdadeira, enquanto 

as demais religiões devem ser vistas pelo enfoque antropológico. O objetivo desta 

concepção é um ensino que promova uma evangelização ampla e rica de valores 

existenciais da pessoa humana, sem uma preocupação com o ensino de uma religião ou 

de uma catequese. 

O componente curricular desta concepção associa-se à seleção de conteúdos que 

propiciem aos educandos a interiorização de suas experiências para desenvolver atitudes 

cristãs. 

A concepção inter-religiosa foi elaborada a partir das orientações do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) para as “diretrizes curriculares”, implicando a definição 

de um objeto e objetivos do componente curricular do Ensino Religioso. Esta concepção 

tem compromisso com os princípios da cidadania e com a formação integral dos 

educandos no respeito às diferentes expressões e tradições religiosas. 
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O componente curricular dessa concepção é organizado a partir dos seguintes 

eixos temáticos: culturas religiosas, tradições religiosas, teologias, escrituras e tradições 

orais sagradas, ritos e éthos que se sustentam na pluralidade cultural religiosa do Brasil. 

Passos (2007) também caracterizou o Ensino Religioso em três modelos: 

Catequético, Teológico e das Ciências da Religião: 

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 metodológicas para o estudo e o ensino da religião como disciplina 

autônoma e plenamente inserida nos currículos escolares (PASSOS, 2007, p. 54). 

A partir desta demarcação dos princípios, objetivos e conteúdo da catequese e do 

Ensino Religioso, a intenção era que, principalmente, as escolas passassem a assumir o 

segundo modelo, deixando o modelo catequético para as igrejas. No entanto, como 

afirma Passos (2007, p. 57), “as catequeses das Igrejas [é] que conquistavam seus 

espaços dentro da escola”, uma vez que o modelo catequético, de caráter proselitista, 

comprometido com uma educação da fé, continuou e continua sendo levado para dentro 

das escolas públicas e confessionais. 

O grande temor dos opositores do Ensino Religioso nas escolas públicas é 

justamente que o modelo confessional, entendido como o único possível, seja 

sedimentado, desrespeitando, assim, a laicidade do Estado e a pluralidade religiosa, 

especialmente as religiões de matriz africana, indígenas, dentre outras que não 

desfrutam da mesma representatividade e poder que as religiões cristãs (católica e 

evangélicas). 

Para os defensores desta posição, a religião é entendida apenas como expressão 

de fé e não como área do conhecimento, não havendo espaço dentro da escola pública 

para seu estudo. Roseli Fischmann, uma árdua representante desta linha, afirma 

categoricamente que 
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entendíamos, nós da Comissão,
3
 que, sendo o Brasil um Estado laico, não poderia 

promover Ensino Religioso, seja de que tipo fosse, por escapar à sua alçada, e também 

porque se correria o risco de haver afrontas à liberdade de religião, direito fundamental 

assegurado em nossa Constituição Federal, pelo caráter compulsório de que se revestiria 

a atividade, ainda que de forma velada. Mais ainda, a própria remuneração de 

professores, então reivindicada, extrapolava a missão de um Estado – que, além de tudo, 

o governador esforçava-se por sanear –, porque igualmente representaria o dispêndio do 

orçamento público na promoção de algo alheio à laicidade estatal. Ao Estado cabe, 

apenas, garantir a liberdade de religião, como é letra da Constituição Federal 

(FISCHMANN, 2011, p. 4). 

Longe de adentrar nos meandros desta polêmica, trazemos estes 

questionamentos colocados ao Ensino Religioso na escola pública como forma de 

evidenciar os equívocos na compreensão desta área do conhecimento, começando pelo 

seu não reconhecimento enquanto tal. 

Um modelo fundado no método e nos resultados da Ciência da Religião parece 

estar mais habilitado a romper com as dicotomias entre Ensino Religioso e Estado laico, 

e a impedir que práticas confessionais sejam praticadas em espaços organizados e 

financiados pelo poder público. 

1.3  TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA  DA CIÊNCIA DA RELIGIÃO AO ENSINO 

RELIGIOSO  

Apesar de no Brasil o Ensino Religioso ser tão antigo quanto o próprio ensino 

formal, como supracitado, o estudo das religiões como componente curricular não 

confessional está ainda em fase embrionária, enfrentando muitos desafios para sua plena 

efetivação e autonomia epistemológica. 

Tais desafios contribuem para que essa área de conhecimento tão cara à 

formação humana seja ainda pouco debatida ou reivindicada. 

                                                           
3
 Trata-se da Comissão Especial do Governo do Estado sobre Ensino Religioso de 1995, que 

era composta de autoridades ligadas a diversos órgãos: Secretaria de Educação, Conselho 

Estadual de Educação, União dos Dirigentes do Ensino Municipal, Procuradoria-Geral do 

Estado, Secretaria de Justiça, universidades públicas, e da qual fez parte a autora. 
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O objetivo último do Ensino Religioso não é a formação de pessoas religiosas ou 

o fortalecimento da fé, mas sim a formação cidadã, e agrega a ela saberes tão 

importantes como os saberes matemáticos, linguísticos, históricos, filosóficos etc. Como 

afirma Passos, 

a discussão do Ensino Religioso não se inscreve, fundamentalmente, na esfera do debate 

sobre o direito ou não à religiosidade, mas do direito à educação de qualidade que 

prepare o cidadão para visões e opções conscientes e críticas em seus tempos e espaços 

(PASSOS, 2007, p. 76-77). 

O FONAPER situa o conhecimento religioso englobado dentro do conhecimento 

humano. Como “todo conhecimento humano é sempre patrimônio da humanidade, o 

conhecimento religioso deve estar disponível a todos os que a ele queiram ter acesso” 

(FONAPER, 1997, p. 21). 

O primeiro desafio diz respeito ao Estado laico e à suposta ameaça que o Ensino 

Religioso traria a ele. O segundo, que se relaciona diretamente com o primeiro, é a 

ausência de um referencial nacional mínimo, como acontece com todas as outras áreas 

de conhecimento. Essa ausência faz com que as diretrizes para o Ensino Religioso sejam 

determinadas apenas localmente e, na maioria das vezes, a cargo das confissões 

religiosas. Seja nas escolas por elas mantidas, seja nas escolas públicas, o Ensino 

Religioso costuma ser concebido como formação para a religiosidade, ficando a cargo 

das religiões oferecerem e manterem seus profissionais. 

A ausência desses requisitos mínimos quanto a conteúdos, metodologia e 

formação profissional é também perceptível nas publicações de materiais didáticos da 

área, que acabam por seguir a linha confessional, sem oferecer contribuições 

significativas para a superação de uma visão negativa do Ensino Religioso. 

A histórica controvérsia que envolve o Ensino Religioso no Brasil desde sua 

genealogia ainda não foi superada. Uma vez que este foi até recentemente identificado 

com as doutrinas e catequese católicas, consolidou-se uma resistência à sua 

incorporação ao currículo das escolas não confessionais pelo temor da doutrinação 

outrora apoiada e financiada pelo Estado brasileiro. 
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Esse temor de que o Estado se impregne de valores de uma determinada matriz 

religiosa não é desprovido de sentido, tendo em vista toda a história já relatada dessa 

disciplina no Brasil. No entanto, ao adotarmos uma perspectiva científica para o estudo 

das religiões, tendo em conta seu caráter plural, este receio perde o sentido. 

O Ensino Religioso, nessa nova perspectiva, a das Ciências da Religião, que 

explicitaremos mais adiante, entende o religioso não como predicado do ensino, mas 

como objeto dele. Valendo-se de uma epistemologia que não privilegia uma religião em 

detrimento das outras, norteia-se pelos princípios do respeito e da valorização da 

pluralidade religiosa, de tal sorte que pode ser aplicado tanto em escolas confessionais 

quanto não confessionais, já que não ofende os princípios religiosos, tampouco o 

princípio da laicidade do Estado. 

Tendo em vista a importância da religião na história da humanidade e o fato de 

ela fornecer elementos para a organização da sociedade, do tempo e do espaço, o Estado 

não pode se abster de tal conteúdo. Desse modo, por ser responsável pela Educação 

pública, é seu papel oferecer, de forma isenta, as diretrizes para o Ensino Religioso e, no 

caso da escola pública, os profissionais dessa área, do mesmo modo que o faz com 

relação às outras áreas do conhecimento. 

Além disso, é importante ressaltar que o Estado é o principal responsável pela 

organização social, estando a formação oferecida diretamente relacionada com a 

atuação social que se espera dos sujeitos: 

O conhecimento da religião faz parte da educação geral e contribui com a formação 

completa do cidadão, devendo, no caso, estar sob a responsabilidade dos sistemas de 

ensino e submetido às mesmas exigências das demais áreas do conhecimento que 

compõem os currículos escolares (PASSOS, 2007, p. 32). 

Querer relegar a religião somente à vida privada ou às instituições religiosas 

apenas contribui para os sectarismos, tanto por parte de crentes quanto dos não crentes, 

abrindo um campo fecundo para extremismos e fundamentalismos religiosos. 

Outro dado a se considerar é que, embora o Ensino Religioso não esteja ainda 

plenamente consolidado na educação pública, nas escolas particulares financiadas por 
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ordens religiosas ele é uma realidade inquestionável, sendo encarado como componente 

curricular obrigatório. 

Se por um lado o percurso da Ciência da Religião no âmbito acadêmico caminha 

para um crescente processo de consolidação e fortalecimento em termos institucionais e 

de identidade, no que se refere à sua transposição para o Ensino Religioso ainda está em 

fase embrionária de reconhecimento como a disciplina a conduzir os estudos e práticas 

docentes nesta área. 

Com relação aos desafios mútuos entre a Ciência da Religião (CRE) e o Ensino 

Religioso, Passos avança pelo terreno epistemológico a fim de desconstruir o impasse 

enfrentado nessa área. Descartando os modelos catequético e teológico para o Ensino 

Religioso, o autor defende o modelo da CRE como o único habilitado a sustentar a 

autonomia epistemológica e pedagógica do Ensino Religioso. Ele situa o fundo político 

da problemática epistemológica e reconhece o valor teórico, social e pedagógico do 

estudo da religião para a formação do cidadão (PASSOS, 2007, p. 6-7). 

Na conclusão de seu texto sobre a Ciência da Religião aplicada ao Ensino 

Religioso, Sérgio Junqueira retoma os conflitos entre os grupos contrários e os que 

defendiam a implantação do Ensino Religioso no espaço escolar, durante o período 

republicano brasileiro: 

O núcleo fortíssimo são os que defendem a implantação de uma perspectiva 

confessional nas escolas, promovendo a divisão dos estudantes por grupo religioso, 

ocasionando um conflito entre duas perspectivas distintas. A terceira proposta em 

relação à implantação desse ensino no cenário educacional a partir da segunda metade 

da década de 1990 assume este componente curricular como uma atividade educacional 

por natureza, sobretudo na rede estatal (JUNQUEIRA, in PASSOS; USARSKI, 2013, p. 

612). 

Para Junqueira, “a estruturação do Ensino Religioso como componente 

curricular é a resposta a um desafio configurado há mais de um século” (ibidem). 

Assumir o Ensino Religioso como componente curricular é, portanto, assumir a 

Ciência da Religião como a disciplina referência para sua aplicação: 
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A opção por um Ensino Religioso desvinculado da confessionalidade é precondição 

para que nos sirvamos da área da Ciência da Religião. No entanto, além de 

historicamente localizáveis, ainda fazem parte de nossa realidade escolar outros 

modelos de Ensino Religioso, com distintas bases teóricas e metodológicas que, por sua 

vez, geram conteúdos e posturas (políticas e didáticas) nas situações de ensino-

aprendizagem (SOARES, 2010, p. 120). 

Ainda de acordo com Afonso Maria Ligorio Soares, é o cientista da religião o 

mais indicado para essa transposição didática e, portanto, o professor de Ensino 

Religioso, alegando que o cientista da religião até pode ter suas convicções religiosas e 

cumprir prazerosamente certas práticas rituais, mas ele é alguém que também sabe, 

quando oportuno, olhar as religiões a partir de uma perspectiva profissional (ibidem, p. 

20). 

Nas palavras de Soares (2010, p. 118), “o Ensino Religioso é o resultado prático 

da transposição didática do conhecimento produzido pela Ciência da Religião para as 

aulas do ensino público fundamental e médio”. 

Essa transposição, contudo, ainda não é uma realidade plenamente consolidada 

no Brasil, como mais adiante demonstraremos nas análises dos materiais didáticos. Uma 

das questões apresentadas por Passos diz respeito ao próprio campo da Ciência da 

Religião: 

Os desafios apontados para o Ensino Religioso têm uma relação direta com os estudos 

da religião, ou das Ciências da Religião em nosso país. Não havendo uma base 

epistemológica, não há o que ensinar numa área de conhecimento. A vala histórica 

comum é o lento desenvolvimento do ensino superior no Brasil e a ausência dos estudos 

de religião no âmbito da comunidade científica, tardiamente constituída em nossas 

instituições acadêmicas (2007, p. 34). 

É bem verdade que, desde que escreveu esta obra em 2007, muitos avanços 

ocorreram no âmbito acadêmico referentes à Ciência da Religião, como já apontado. 

Contudo, mesmo no plano acadêmico ainda carece de reconhecimento. Essa carência 

pode ser verificada na própria escassez de oferta de cursos na área em universidades 
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públicas. Isso é sintoma de um Estado e de uma sociedade que ainda não assumiram a 

importância premente de colocar a religião, em suas formas de manifestação no mundo, 

no rol dos objetos do conhecimento científico. 



 

CAPÍTULO 2 

LIVRO DIDÁTICO EM QUESTÃO  

2.1  CARACTERIZAÇÃO DO LIV RO DIDÁTICO  

Partindo do pressuposto de que o estudo do livro didático não pode ser feito 

focalizando-se apenas o livro didático em si, este trabalho de pesquisa procurará 

resgatar o contexto em que o nosso objeto de estudo está inserido. O objetivo é 

estabelecer um diálogo entre as questões relacionadas à educação brasileira – assim 

como às questões políticas, econômicas e ideológicas que envolvem o período estudado 

– e as produções didáticas selecionadas para nossa análise. Mediante o perfil religioso 

do nosso objeto de estudo, consideramos fundamental contextualizar a história da Igreja 

Católica, assim como as relações entre Estado e Igreja no período estudado, a fim de 

identificar as implicações destes movimentos nas produções didáticas. 

Interessante observar como, desde o século XIX, os livros didáticos vêm se 

mantendo presentes nas salas de aula, tanto das escolas públicas quanto particulares, 

enfrentando, e em alguns casos ultrapassando, recursos pedagógicos como o antigo 

retroprojetor, que passou brevemente pelas aulas sem ameaçar o livro didático, mas 

fazendo parceria; o mimeógrafo, que ajudou muito nos lugares em que o livro didático 

ainda não havia chegado; os vídeos, que também se somaram ao processo de 

ensino/aprendizagem; e a internet, que chegou para trazer a informação fácil, através de 

uma busca rápida nos sites. 

Nosso interesse neste momento é procurar levantar algumas características e 

funções deste importante e presente, há tantas décadas, instrumento pedagógico, que 

“vem sendo utilizado nas mais variadas salas de aula e condições pedagógicas, servindo 

como mediador entre a proposta oficial do poder expressa nos programas curriculares e 

o conhecimento escolar ensinado pelo professor” (BITTENCOURT, 2008, p. 72). A 

finalidade é compreender a sua estrutura interna e seu papel ideológico enquanto 

produto cultural. 

São inúmeros e variados os fatores que podem nos apontar a longa duração dos 

livros didáticos, relacionados a suas características e funções tanto na área pedagógica 

quanto nas questões de ordem política, econômica e ideológicas. O pesquisador Silva 

(2012) indica “a capacidade de mudança e adaptação dos livros didáticos de acordo com 
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as exigências pedagógicas, as mudanças de currículos, e imposição de novas realidades 

sociopolíticas”. E mostra outra importante justificativa para esta permanência do livro 

didático nas salas de aula: 

A grande capacidade que editores e autores demonstraram ao longo da história da 

educação brasileira de adaptar o livro didático às mudanças de paradigmas, alterações 

dos programas oficiais de ensino, renovações de currículos e inovações tecnológicas é 

um dos fatores que justificam a sua permanência como parte integrante do cotidiano 

escolar de várias gerações de alunos e professores (SILVA, 2012, p. 805). 

Outro dado relevante para compreendermos a longa duração dos livros didáticos, 

ainda segundo Silva (2012), é o fato de terem sido “incorporados ao sistema 

educacional brasileiro”; e “de acordo com o próprio Ministério da Educação sua 

utilização tem uma boa aceitação tanto no ensino público como privado”: 

Para o Estado e algumas escolas particulares, representam um instrumento de controle 

do sistema escolar, a garantia de certa qualidade de ensino e a difusão de valores. Para o 

professor, asseguram um modelo de prática, segurança no processo de desenvolvimento 

do trabalho e eficiência na transmissão de conteúdos exigidos por programas ou 

currículos. Para as famílias, expressam um sinal de qualidade na educação (Brasil, 

Ministério da Educação, 1998a, p. 79). 

Pesquisas realizadas tanto nas escolas públicas como particulares vêm apontado 

para o fato de ser o livro didático o principal, quando não único, instrumento didático 

utilizado em sala de aula pela maioria dos professores brasileiros do Ensino Básico. 

A adoção pelas escolas públicas do livro didático se faz cada vez mais 

necessária, como reconhece o próprio Estado, através do MEC, como forma de 

amenizar as difíceis condições em que se encontram professores e alunos na rede 

pública: 

O número excessivo de alunos por turma, a quantidade de classes assumidas pelos 

professores e os controles administrativos assumidos no espaço escolar contribuem para 
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a escolha de práticas educacionais que se adaptem à diversidade de situações 

enfrentadas pelos docentes. Geralmente, isso significa a adoção ou aceitação de um 

livro, um manual ou uma apostila, como únicos materiais didáticos utilizados para o 

ensino (BRASIL, Ministério da Educação, 1998b, p. 79). 

Diante desta realidade, os livros didáticos assumem um papel relevante no 

processo ensino/aprendizagem. Embora a realidade da escola particular seja menos 

precária em termos estruturais, ou seja, o número de alunos por sala de aula é menor, a 

sala possui outros recursos além da lousa, como equipamento multimídia, o livro 

didático é indispensável nas diversas áreas, mas de modo especial na área que nos 

interessa neste trabalho de pesquisa, ou seja, o Ensino Religioso. 

Os livros didáticos voltados para as outras áreas do conhecimento, que não o 

Ensino Religioso, contam com a preocupação e orientação do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), que, consciente da importância do manual do professor para a 

formação dos próprios docentes, vem a cada ano sendo mais exigente na cobrança do 

formato deste material: 

Nas edições 2005, 2008 e 2011, por exemplo, no Guia do Livro Didático afirmava-se 

que o manual do professor não deve se restringir à mera apresentação de respostas 

prontas aos exercícios formulados na coleção. Os manuais devem apresentar os 

pressupostos teóricos e metodológicos da obra e servir como uma ferramenta auxiliar à 

reflexão e prática docentes. Se o livro didático já é um instrumento de destaque 

excessivo no cotidiano das salas de aula, credita-se a ele também responsabilidades 

adicionais como a de formação do professor (SILVA, 2012, p. 807). 

Os livros de Ensino Religioso não passam pela avaliação exigente e criteriosa do 

PNLD, uma vez que não existem parâmetros curriculares para esta disciplina. Nesse 

sentido, os livros didáticos não sofrem nenhuma indicação do MEC, ficando a critério 

exclusivo dos autores e editoras os conteúdos, valores, conceitos, exercícios, enfim, toda 

a estrutura e abordagem do livro. O mesmo acontece com relação ao manual do 

professor, o qual ou é precário ou inexiste na maioria das coleções. A ausência do 

PNLD afeta diretamente a composição do manual do professor. 



Capítulo 2 
Livro didático em questão 37 

 

 

Sabemos da importância do livro didático na passagem do conteúdo acadêmico 

para a sala de aula. Através de textos, de diferentes estilos e fontes, gráficos, tabelas, 

mapas, ilustrações, exercícios, ele procura de forma didática auxiliar no processo de 

ensino/aprendizagem. Bittencourt (2008, p. 72) reafirma esse compromisso que o livro 

didático tem com o conhecimento, a que ela atribui como sendo um depositário dos 

conteúdos escolares: 

Suporte básico sistematizador privilegiado dos conteúdos elencados pelas propostas 

curriculares; é por seu intermédio que são passados os conhecimentos e técnicas 

considerados fundamentais de uma sociedade em determinada época. O livro didático 

realiza uma transposição do saber acadêmico para o saber escolar no processo de 

explicitação curricular. Nesse processo, ele cria padrões linguísticos e formas de 

comunicação específicas ao elaborar textos com vocabulário próprio, ordenando 

capítulos e conceitos, selecionando ilustração, fazendo resumos etc. 

Para Silva (2012, p. 807), é importante ressaltar que os livros didáticos não são 

“depositários de conteúdos escolares” apenas para a formação dos alunos, mas, 

dependendo da realidade da escola, e/ou da realidade pessoal do professor, eles passam 

a ser importantes fontes de consulta pessoal. Este fato é muito marcante na maioria dos 

cursos de Ensino Religioso do Ensino Infantil e do Ensino Fundamental I, uma vez que 

estes são ministrados tanto nas escolas particulares confessionais como nas escolas 

públicas, pelas próprias professoras da série, cuja graduação é em pedagogia. Há uma 

carência de conteúdos sobre a área de Ensino Religioso por parte destes profissionais, 

justamente por não terem uma formação nesta área. Neste sentido, o livro acaba tendo 

um papel primordial na informação e formação dos professores. 

Essa função formadora dos livros didáticos, de modo especial os de Ensino 

Religioso voltados para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental I, necessita 

promover conteúdos e estratégicas didáticas que proporcionem uma boa mediação 

ensino/aprendizagem entre alunos e professores, mas que primordialmente ofereça 

informações para o professor sobre o conteúdo proposto. Essa exigência aumenta a 

responsabilidade de autores e editoras em assegurar em seus materiais conteúdos, 
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conceitos, sistematizações de maneira mais precisa, de forma que possam orientar e 

conduzir a ação docente. 

O livro didático, ao exercer a função de intermediador entre professores e alunos 

no processo de ensino/aprendizagem, precisa desenvolver seus conteúdos a partir de 

princípios metodológicos, o que define, segundo Bittencourt (2008, p. 72), outra sua 

característica, que é ser um instrumento pedagógico: 

O livro didático, nesse aspecto, elabora as estruturas e as condições do ensino para o 

professor, sendo inclusive comum existirem os “livros do professor” ou do “mestre”. 

Ao lado dos textos, o livro didático produz uma série de técnicas de aprendizagem: 

exercícios, questionários, sugestões de trabalho, enfim as tarefas que os alunos devem 

desempenhar para a apreensão ou, na maior parte das vezes, para a retenção dos 

conteúdos. Assim, os manuais escolares apresentam não apenas os conteúdos das 

disciplinas, mas como esse conteúdo deve ser ensinado. 

Uma terceira característica do livro didático apontada por Bittencourt (2008, p. 

72) está relacionada ao que ela define como “veículo portador de um sistema de valores, 

de uma ideologia, de uma cultura”. A autora, ao afirmar este “conteúdo valorativo” dos 

livros didáticos, evidencia a insistência da neutralidade do conhecimento. Desde a 

seleção dos conteúdos, a elaboração dos textos e exercícios, até a escolha das 

ilustrações, mapas, enfim, todos os conteúdos apresentados nos livros didáticos são 

resultado de uma ideologia, de uma maneira de ver o mundo. 

Contudo, se o livro didático tem este compromisso “nobre” com o 

desenvolvimento do conhecimento, com a transmissão de valores e de determinada 

ideologia, ainda segundo Bittencourt (2008, p. 71), ele não deixa de ser uma 

“mercadoria”, e como tal deve obedecer à lógica do mercado: 

Sofre interferências variadas em seu processo de fabricação e comercialização. Em sua 

construção interferem vários personagens, iniciando pela figura do editor, passando pelo 

autor e pelos técnicos especializados dos processos gráficos, como programadores 

visuais, ilustradores. 
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O caráter mercadológico do livro didático nos chama a atenção para o fato de 

que não devemos ser ingênuos em desconsiderar as questões editoriais, que envolvem 

desde as condições e relações de produção, até as exigências do mercado. Devemos ter 

ciência de que o livro didático não é resultado único e exclusivo da formação acadêmica 

dos autores, de suas ideologias e valores, mas que estes sofrem, também, “interferências 

múltiplas em seu processo de elaboração associadas à lógica da mercantilização e das 

formas de consumo” (BITTENCOURT, 2008, p. 73). 

Sabemos que não existe livro didático perfeito, porque ele não foi escrito para 

uma turma específica, mas para um aluno genérico. Considerando que nenhuma escolha 

é isenta, cabe ao professor escolher, a partir de suas perspectivas ideológicas, 

pedagógicas, religiosas, o livro didático que melhor possa ajudá-lo a desenvolver seus 

projetos e conteúdos. 

Considerar as características apontadas por Bittencourt sobre ser o livro didático 

um depositário de conteúdo, um instrumento pedagógico, um veículo portador de 

valores, ideologia e cultura, regido pelas leis do mercado editorial é um dos fatores que 

podem colaborar para uma escolha mais criteriosa por parte do professor e da equipe 

escolar. Sabemos, contudo, que em muitas escolas, tanto públicas quanto particulares, 

tal escolha nem sempre é feita pelos professores, sendo estes últimos muitas vezes 

negligenciados nesse processo, cabendo ela exclusivamente à coordenação e direção. 

Sendo o professor o profissional que lida com o material no cotidiano da sala de 

aula, seria importante que ele participasse da escolha do livro didático, uma vez que 

poderia, junto com a equipe pedagógica da escola, avaliar com mais precisão questões 

importantes nesse processo de escolha, como: a formação dos autores, a estrutura do 

livro, a apresentação dos conteúdos, tanto conceituais quanto atitudinais, assim como o 

caráter ideológico. 

Para a escolha do livro didático, estes e outros critérios, específicos de cada área, 

poderiam ser minuciosamente debatidos entre professores, equipe de 

coordenação/direção, a fim de que os livros didáticos também levassem em conta os 

princípios éticos, a visão de mundo da comunidade escolar. Escolhas sem critério, claro, 

correm o risco de comprometer tanto o aspecto pedagógico quanto, e de forma ainda 

mais grave, os valores de mundo desenvolvidos no curso, a posição destes alunos 

perante a vida. 
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A maneira como o professor se relaciona com o livro didático durante o processo 

de ensino/aprendizagem demonstra elementos extremamente relevantes tanto para 

compreendermos os critérios para seleção dos livros didáticos como a epistemologia do 

trabalho deste professor. 

Freitag, Motta e Costa (1997, p. 111) apresentam um modelo muito recorrente 

do trabalho do professor com o livro didático, nas salas de aula brasileiras: 

O livro didático não funciona em sala de aula como um instrumento auxiliar para 

conduzir o processo de ensino e transmissão do conhecimento, mas como o modelo–

padrão, a autoridade absoluta, o critério último de verdade. Neste sentido, os livros 

parecem estar modelando os professores. O conteúdo ideológico do livro é absorvido 

pelo professor e repassado ao aluno de forma acrítica e não distanciada. 

Essa atitude passiva e extremamente dependente do professor com relação ao 

livro didático também se faz muito presente em realidades em que este último é o único 

instrumento de apoio do professor, devido à ausência de outros materiais pedagógicos, 

tanto em termos de qualidade quanto de quantidade. 

Algo muito semelhante acontece em situações em que o docente não possui a 

formação específica da disciplina que ministra, como citamos anteriormente no caso dos 

professores pedagogos responsáveis pelas aulas de Ensino Religioso na Educação 

Infantil e no Fundamental I. 

O livro didático, principalmente nestas situações, passa a ditar a temática e a 

metodologia, limitando, na maioria das vezes, as reflexões, a diversidade de abordagens, 

de propostas pedagógicas, assim como projetos interdisciplinares etc. O curso fica 

estritamente dependente da condução e da visão do autor do livro didático, e/ou de uma 

visão particular subjetiva do docente. Há um empobrecimento da disciplina, um 

descompromisso com o processo de ensino/aprendizagem mais reflexivo, crítico e 

objetivo. Nesse sentido, corre-se o risco de uma abordagem mecanicista e pouco 

reflexiva, devido à falta de repertório, ou seja, uma deficiência na formação acadêmica. 

Outro problema grave, decorrente da falta de formação acadêmica dos 

professores de Ensino Religioso, ou até mesmo por questões ideológicas, se dá quando 

estes deixam de desenvolver determinados conteúdos, ou os desenvolvem de maneira 
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superficial, reforçando muitas vezes visões de senso comum, quando não os estereótipos 

religiosos, do tipo “muçulmanos são terroristas”, “umbandistas são macumbeiros”, 

“evangélicos são vítimas dos pastores que só visam ao recolhimento do dízimo”, e 

assim por diante. Geralmente os capítulos referentes a estes conteúdos são ignorados em 

muitas escolas ou salas de aula, dependendo das concepções religiosas da instituição, do 

docente e também de sua formação acadêmica inicial e continuada. São questões como 

essas que irão orientar a prática do uso do livro didático. Dessa forma, o curso de 

Ensino Religioso acaba por não cumprir seu papel de ampliar conhecimentos, dialogar 

com outros credos de maneira objetiva. 

O ideal seria que o professor e/ou equipe pedagógica tivessem uma atitude 

dinâmica em relação ao livro didático adotado, para não assumir o papel de mero 

reprodutor de seu conteúdo e ter clareza de sua pertinência metodológica, dos 

pressupostos teóricos, a fim de buscar ir além dos conteúdos e atividades propostos, ou 

seja, substituindo, alterando, complementando, criticando, revendo e ampliando 

conceitos, dialogando com outras linguagens e disciplinas, aproximando as temáticas à 

realidade do aluno e da comunidade. 

Embora a participação do professor seja fundamental no processo de 

ensino/aprendizagem, Gilz (2009, p. 48) nos lembra de que não podemos desprezar o 

papel do aluno nesse processo. Gilz ressalta: 

Sendo um dos recursos pedagógicos, a intencionalidade, a linguagem e a estruturação 

metodológica do livro didático não pode ilusoriamente dar a entender que recai sobre o 

professor o ônus de desenvolver capacidades no aluno, tais como pensar lógica e 

criticamente. Essas, segundo o autor, o aluno já traz consigo e, por isso, é o aluno o 

primeiro e o único responsável pelo desenvolvimento de suas capacidades, as mais 

diversas, por meio das situações de aprendizagem criadas e mediadas pelo professor. 

Pois, o autor questiona a concepção de aluno como um receptáculo vazio, incapaz de 

qualquer coisa que seja receber, já prontos, de fora para dentro, hábitos de estudo, 

conhecimentos e até raciocínio, mas um ser humano autônomo, criativo, referendado 

por princípio, livre para conviver socialmente de forma íntegra e responsável. 
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Essa valorização do conhecimento prévio do aluno, assim como de sua 

participação ativa enquanto cidadão criativo, autônomo e responsável pelo seu próprio 

conhecimento, o que pressupõe uma relação mais dinâmica com o livro didático, 

adquiriu mais força após a promulgação da LDB de 1996. 

Ainda de acordo com Batista (2003) e Gilz (2009, p. 47), que sinalizam a 

importância da LDB/96 para importantes inovações na educação brasileira, entre elas a 

elaboração do livro didático e o compromisso com a formação do aluno-cidadão, 

a promulgação da LDB/96, a instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Ensino Fundamental e os Parâmetros Curriculares Nacionais desinstalariam, para 

BATISTA (2003), a promoção de vários enfoques educacionais, a saber: valorização da 

experiência extraescolar do corpo discente; relevância dada à dimensão social dos 

conteúdos abordados em sala de aula; ênfase no uso da criatividade e no trabalho 

escolar coletivo; elaboração e execução do projeto pedagógico da unidade escolar etc. O 

objetivo? Torná-los instrumentos propícios seja à aprendizagem dos alunos, seja à 

ampliação da compreensão da realidade domiciliar/local dos mesmos ou à descoberta de 

soluções aos problemas atuais e ao exercício da cidadania. 

Gostaríamos de destacar que, de acordo com estas novas orientações da LDB/96, 

existe uma relação direta entre a elaboração dos livros didáticos e a formação de alunos-

cidadãos. A função do livro didático passa a estar muito mais associada a desenvolver 

alunos-cidadãos do que ter o compromisso de capacitar o aluno a fazer uma leitura 

crítica de sua realidade a partir do debate de problemas atuais. 

Dessa forma, podemos observar como o horizonte do livro didático vem se 

alargando ao longo do tempo. De mero transmissor de conteúdos ele passou a ter, cada 

vez mais, compromissos com a formação política e cidadã de seus leitores. Passou a ser 

função do livro didático proporcionar aos leitores (professores e alunos) a compreensão 

mais elementar dos temas de estudo, bem como provocar novas reflexões, levantar 

hipóteses, oportunizar situações em que seus leitores possam rever suas posturas e 

valores a partir do diálogo com diferentes vertentes. 

Essa nova fase da educação brasileira colaborou para impulsionar uma interação 

mais dinâmica entre autores e leitores, em que estes últimos deixaram de ser meros 
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expectadores de dados e conteúdos e passaram a ter uma atuação mais ativa e criativa 

no processo de leitura e interpretação dos livros didáticos. 

Neste primeiro momento procuramos elencar alguns aspectos e características 

dos livros didáticos que nos possibilitem compreender sua importância fundamental na 

mediação de conteúdos no processo de ensino/aprendizagem por mais de um século. 

Nesta trajetória acabamos por apontar, também, algumas fragilidades e contradições 

deste instigante material pedagógico. 

Fazendo uma breve síntese, a partir das características e funções dos livros 

didáticos apontadas até aqui, podemos salientar, segundo Bittencourt (2008), algumas 

de suas potencialidades e defasagens. O livro didático tem colaborado na ampliação das 

informações tanto para alunos quanto para professores, através de textos que procuram 

“traduzir” a linguagem acadêmica para uma linguagem didática apropriada à serie 

específica. A partir de metodologia e rigor científico, tem procurado desenvolver 

conceitos estabelecidos pelos conteúdos programáticos das diferentes disciplinas. 

Colabora ao trazer outras linguagens e diferentes fontes para o processo de 

ensino/aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento de uma postura mais crítica e 

autônoma do estudante ante o conhecimento. Ainda segundo Bittencourt (2008), um dos 

aspectos frágeis dos livros didáticos que merecem nossa atenção é a limitação dos 

mesmos diante das contingências econômicas, políticas, ideológicas e mesmo técnicas, 

editoriais. Outro aspecto preocupante e que tem sido presente em várias coleções é o 

fato de muitas vezes, na tentativa de deixar o conteúdo mais acessível ao público 

infantil e jovem, os autores acabarem por infantilizar e simplificar conceitos, 

comprometendo o conteúdo e, consequentemente, a formação intelectual dos alunos. A 

padronização dos livros didáticos é um dos fatores relevantes para a compreensão do 

reducionismo e empobrecimento das propostas pedagógicas, que acabam ficando 

engessadas em determinados modelos estabelecidos pelas editoras. 

Esses levantamentos sobre as características e funções dos livros didáticos, de 

modo geral, assim como de suas fragilidades e potencialidades, nos ajudaram, 

guardadas as especificidades da área de Ensino Religioso, a nos aproximar da realidade 

de nosso objeto de estudo. 
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2.2  BREVE HISTÓRICO SOBRE  O LIVRO DIDÁTICO  

Segundo alguns autores, os primeiros livros didáticos surgiram na Grécia 

Antiga, quando Platão “sugeriu que se fizesse uma composição de livros de leitura com 

uma seleção do melhor de sua época” (SILVA, 2012, p. 4). 

O livro didático como conhecemos hoje é fruto do processo de 

institucionalização da escola que se inicia entre os séculos XVI e XVII. Esse período 

marcou a transição de uma educação elitista voltada apenas aos bem-nascidos para uma 

educação que começa a se preocupar com os setores mais amplos da sociedade 

europeia. Essa nova escolarização voltada aos ricos e pobres, meninos e meninas, deve 

muito às ideias do bispo protestante João Amós Comenius (1592-1610), que, baseado 

nos princípios da Reforma, passa a defender uma ideia completamente inusitada para a 

época: uma “escola para todos”. 

A nova compreensão de Comenius sobre educação e, por consequência, sobre 

escola fica clara na sua principal obra, Didática Magna: 

Mostra a arte universal de ensinar tudo a todos, ou seja, o modo certo e excelente para 

criar em todas as comunidades, cidades ou vilarejos de qualquer reino cristão escolas 

tais que a juventude dos dois sexos, sem excluir ninguém, possa receber uma formação 

em letras, ser aprimorada nos costumes, educada para a piedade e, assim, nos anos da 

primeira juventude, receba a instrução sobre tudo o que é da vida presente e futura, de 

maneira sintética, agradável e sólida (COMENIUS, 1997, p. 11). 

No entanto, as ideias de Comenius de universalização da escola esbarravam no 

modelo feudal de educação, marcado por uma relação em que, de um lado, se 

encontrava um preceptor e, do outro, um discípulo. 

Segundo Alves e Centeno (2009), inspirado na divisão de trabalho e 

produtividade das manufaturas, Comenius passa a projetar uma escola moderna que 

contasse, também, com a especialização dos trabalhadores, no caso o “professor”, 

profissional capaz de romper com a relação preceptor–discípulo e desenvolver um 

conhecimento voltado para todas as classes sociais e gêneros. 

Comenius tinha ideia da difícil missão desse novo profissional da educação, o 

professor, diante de uma realidade tão distinta e marcada por uma população de 
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analfabetos. Sendo assim, o próprio bispo propõe como forma de intermediar essa 

relação professor–aluno a adoção de um livro. Vejamos o que o próprio Comenius nos 

diz sobre como deve ser este livro: 

Não se deve dar aos jovens nenhum livro, a não ser os de sua própria classe. Esses 

livros devem ser tão benfeitos que possam merecidamente ser definidos como 

inspiradores de sabedoria, virtude e piedade (COMENIUS, 1997, p. 163). 

O livro didático nasce dessa necessidade de uma escolarização para todos e de 

uma didática que pretende ser mais relacional e autônoma. No entanto, como afirma 

Munakata (1997), o livro didático não foi privilégio apenas de protestantes; católicos, 

através da figura dos jesuítas, também desenvolveram seus manuais didáticos ainda no 

século XVI. Protestantes, católicos e culturas dos mais diferentes lugares do mundo 

tentaram desenvolver seus manuais didáticos inspirados em um conceito básico, isto é, 

criar um “material que de forma simples, clara e compreensível busca transmitir 

conhecimento” (FERRAZ, 2011, p. 63). 

De acordo com Gatti Júnior, as características do livro didático são as seguintes: 

Material impresso, estruturado, destinado ou adequado a ser utilizado num processo de 

aprendizagem ou formação; materiais caracterizados pela seriação dos conteúdos; 

mercadoria; depositário de conteúdos educacionais; instrumento pedagógico; portador 

de um sistema de valores; suportes na formulação de uma História Nacional; fontes de 

registro de experiências e de relações pedagógicas ligados a políticas pedagógicas da 

época; e ainda como 63 materiais reveladores de ângulos do cotidiano escolar e do 

fazer-se da cultura nacional (GATTI JÚNIOR, 2004, p. 34-35). 

Embora o mesmo autor (GATTI JÚNIOR, 2004, p. 32) sinalize o caráter 

impresso do livro didático, ele também contextualiza que, mesmo antes da imprensa, os 

universitários europeus, a fim de diminuir os custos com o material e ter acesso aos 

textos escolares, produziam seus próprios cadernos de textos. 
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2.2.1 História dos livros didáticos no Brasil  

A história do livro didático no Brasil é marcada por uma série de políticas 

públicas, onde em cada governo eram criadas comissões e instituições voltadas para a 

questão da administração do livro didático. 

O livro didático brasileiro, na esfera pública, nasce com uma função que exerce 

até os dias atuais: ser um importante instrumento de interlocução entre professores e 

alunos das “classes populares de baixa renda” (FREITAG; MOTTA; COSTA, 1997, p. 

19). 

De acordo com os mesmos autores, essa política de voltar os livros didáticos 

para as escolas públicas, municipais, estaduais e federais era uma forma de compensar 

as grandes desigualdades entre pobres e ricos, criadas por um sistema econômico e 

social injusto. 

Os livros didáticos das mais diferentes disciplinas sempre tiveram presença 

marcante nos bancos de escolas. No caso brasileiro, este uso toma corpo no período 

imperial e se amplia a partir do governo Vargas. 

Segundo Guy de Holanda (1957), o livro didático nacional é uma consequência 

direta da Revolução de 1930: 

Com efeito, a queda da nossa moeda, conjugada com o encarecimento do livro 

estrangeiro, provocado pela crise econômica mundial, permitiu ao compêndio brasileiro 

– antes mais caro do que o francês – competir comercialmente com este (HOLANDA, 

1957, p. 105). 

O Instituto Nacional do Livro, órgão subordinado ao MEC, foi criado em 

dezembro de 1937 por iniciativa do ministro Gustavo Capanema, em pleno Estado 

Novo, e tinha por objetivo assegurar a divulgação e distribuição de obras de interesse 

educacional e cultural. Outra importante função deste órgão era a coordenação do livro 

didático: 

Competia a esta coordenação: planejar as atividades relacionadas com o livro didático e 

estabelecer convênios com órgãos e instituições que assegurassem a produção e 

distribuição do livro didático (FREITAG; MOTTA; COSTA, 1997, p. 12). 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/gustavo_capanema


Capítulo 2 
Livro didático em questão 47 

 

 

Segundo esses mesmos autores, o Decreto-Lei n. 1.006, de 30/12/1938, foi 

responsável por ter pela primeira vez definido o que deveria ser entendido por livro 

didático: 

Art. 2º, & 1º – Compêndios são livros que exponham total ou parcialmente a matéria 

das disciplinas constantes dos programas escolares; 2º – Livros de leitura de classe são 

os livros usados para leitura dos alunos em aula; tais livros também são chamados de 

livros de texto, livro-texto, compêndio escolar, livro escolar, livro de classe, manual, 

livro didático (apud FREITAG; MOTTA; COSTA, 1997, p. 13). 

Contudo, somente a partir de 1930 a história do livro didático no Brasil passa a 

estar diretamente associada à história de decretos, leis, regulamentos, medidas 

governamentais, que vão balizando qual seria o trabalho dos autores, das editoras, de 

toda a produção, e, por consequência, os rumos do mercado editorial. 

No início do século XIX, a imprensa recém-instalada no Brasil por Dom João VI 

ainda não oferecia condições para a produção e publicação de livros didáticos. Dessa 

forma, os manuais didáticos eram importados da França, traduzidos ou não. 

Mesmo após o processo de emancipação política brasileira, o país continuava 

importando livros da França, de Portugal e da Alemanha. O uso de livros didáticos 

estrangeiros nas escolas brasileiras foi uma prática que perdurou por todo o século XIX. 

Os primeiros livros didáticos buscavam iniciar os jovens às primeiras letras, 

assim como desenvolver o hábito pela leitura, a partir de obras clássicas. Portanto, os 

primeiros livros didáticos que começaram a circular no Brasil, em meados do século 

XIX, eram traduções de obras francesas, que buscavam tornar mais acessíveis as obras 

eruditas deste novo público: 

Tesouro dos meninos! Composto de conteúdos sobre moral, virtude e civilidade. Em 

seguida viria Leitura para meninos, Alfabeto para instrução da mocidade e tantos 

outros (GILZ, 2009, p. 45). 

O processo de nacionalização dos livros didáticos, de acordo com Bittencourt 

(2008), acentua-se nos debates sobre educação nas décadas de 1870 e 1880. A 
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urbanização, a substituição do trabalho escravo pela mão de obra dos imigrantes, assim 

como as modernizações tecnológicas nos meios de comunicação foram fatores que, 

aliados a fortes críticas dos livros estrangeiros, impulsionaram a produção nacional dos 

livros didáticos brasileiros. 

O final do século XIX é marcado pela busca da construção da nacionalidade do 

povo brasileiro. Nesse contexto, aumenta o estranhamento e até mesmo a rejeição dos 

conteúdos, do vocabulário e principalmente das abordagens ideológicas dos livros 

estrangeiros, como afirma Bittencourt: 

As críticas aos livros estrangeiros, sobretudo portugueses, recaíam no uso de termos 

desconhecidos do público brasileiro, insistindo na necessidade de produzir livros com 

temas sobre o país, sua natureza e costumes (BITTENCOURT, 2008, p. 32). 

Por volta de 1830 é criado no Rio de Janeiro o Colégio Pedro II, voltado apenas 

para as classes economicamente privilegiadas, onde era oferecida uma educação 

inspirada no liberalismo francês. Como era costume na virada do século XIX, os 

próprios professores deveriam escrever seus manuais. Dessa forma, os primeiros livros 

didáticos brasileiros foram produzidos pelos professores do Colégio Pedro II, que 

concentrava a educação formal e oficial da capital do país. Ainda com forte inspiração 

estrangeira, os primeiros autores de livros didáticos brasileiros vão buscando imprimir 

em seus textos a cultura brasileira. Estrangeiro ou nacional, o livro didático era 

reconhecido como importante instrumento para o desenvolvimento da educação do povo 

brasileiro, como demonstra Bittencourt: 

Permaneceu a crença na força do livro escolar como peça importante na viabilização 

dos projetos educacionais. A obra didática era concebida como principal instrumento 

para divulgação do ideário educacional, dependendo dela a formação do professor e do 

aluno (BITTENCOURT, 2008, p. 26). 

Outro objetivo do uso do livro didático, no século XIX, era o de unificar os 

conteúdos escolares em todo o território nacional, para assim garantir maior controle 

estatal sobre o que se ensinava em sala de aula. 
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O rigor e a fiscalização para o uso do livro didático “oficial” eram intensos e 

severos, como explica Paiva (2004, p. 66): “A fiscalização sobre as escolas, manuais 

escolares e professores foi uma constante no século XIX. Os professores que usassem, 

por exemplo, livros considerados proibidos pelo poder vigente eram sujeitos a punições, 

multas e, até mesmo, suspensão de suas atividades”. 

A possibilidade de os professores escolherem o livro didático a ser adotado na 

escola passa a acontecer entre o final do século XIX e o início do XX. As ideias liberais 

do período, como afirma Bittencourt (2008, p. 59), exigiam uma maior participação do 

professor na escolha do material didático que ele iria utilizar em sala de aula; no 

entanto, segundo a mesma autora, essa escolha acabou por legitimar a ação e o controle 

do Estado, uma vez que, na realidade, a adoção era outorgada e controlada pelo poder 

oficial. 

Paiva (2004, p. 66) chama a atenção para o fato de que, no início do século XX, 

já era possível perceber “preocupações com a ilustração e a capa dos livros, para torná-

los mais atraentes ao público, e a busca por um parecer favorável do poder oficial como 

forma de garantir o seu sucesso editorial”. 

Cabia às comissões de educação indicar ou vetar as obras que poderiam ser 

utilizadas na escola. Esse poder das comissões de educação sobre as escolhas dos livros 

didáticos foi garantindo que o poder público fosse se constituindo como principal 

“cliente” dos editores escolares. Essas estreitas relações comerciais entre editores e 

Estado acabaram garantindo que os manuais didáticos servissem como instrumentos de 

controle por parte do governo sobre o que e como deveria ser aprendido nas salas de 

aula. 

Essa política de buscar controlar as produções editorias através de uma 

legislação federal e estadual seria uma constante em toda a República Velha brasileira, 

que se intensificou no governo de Getúlio Vargas após o movimento de 1930. 

O governo Vargas alterou consideravelmente essa realidade dos livros didáticos 

no Brasil, tanto com relação à questão nacionalista como com relação à questão 

moralizadora. O presidente precisava de instrumentos que o ajudassem a propagar seu 

ideal de “nação forte e unida”, formada por um povo católico, trabalhador e honesto. 

Francisco de Campos (1891-1968), no comando do Ministério da Educação e Saúde 
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Pública, a fim de concretizar as ideias de Vargas, propõe a Centralização da Educação 

Nacional, buscando garantir a padronização de programas e metodologias. 

A conjunção dos interesses da Igreja Católica Apostólica Romana, que ainda se 

sentia ameaçada pela laicidade do governo republicano, com os do governo getulista, 

que almejava essa moralização da sociedade como forma de adesão inquestionável a 

suas propostas de governo, colaborou para a reintrodução do Ensino Religioso 

(JUNQUEIRA, 2014, p. 1291). 

De acordo com Caimi e Machado (1999, p. 35), o imperativo ideológico de 

Vargas de “nação unida e forte”, associado à crise da Bolsa de Nova York, que 

aumentou o preço de importação dos livros, acabou impulsionando o Brasil para o 

desenvolvimento da produção didática nacional. 

Autores brasileiros passam a ser protagonistas da escrita de livros didáticos, os 

quais começam a ser produzidos em larga escala. 

No entanto, a liberdade de autoria dos escritores brasileiros, mesmo que baseada 

nos princípios da Reforma de Francisco Campos, em livros didáticos durou pouco. No 

final dos anos 1930, Getúlio Vargas aplicou um Golpe de Estado, implementado um 

governo ditatorial conhecido como Estado Novo. A censura, braço direito das ditaduras, 

por ser um forte instrumento de coerção aos opositores do governo, foi colocada em 

prática por Vargas. O Congresso foi fechado, os partidos políticos destituídos e a 

imprensa mantida sob o mais rigoroso controle estatal. A censura chegou também nas 

produções literárias, entre elas o livro didático: 

Em 1938, sob o comando do Ministério da Educação e Cultura, chefiado agora por 

Gustavo Capanema, foi criada a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), que 

tinha como subordinadas as Comissões estaduais de livros didáticos (CELD), 

estabelecendo o controle político e ideológico da produção e distribuição de livros 

didáticos no país pela ditadura Vargas (SILVA, 2012, p. 808). 

No governo Vargas, nesse mesmo período, com as mesmas intenções de controle 

ideológico que foi introduzido, em todos os níveis escolares, o ensino de moral e cívica. 

O ministro da Educação, G. Capanema, em discurso proferido no centenário da 

fundação do Colégio Pedro II, em 1937, evidenciou a preocupação do governo Vargas 
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de, através do controle da educação, assegurar e defender os “valores” da nação 

brasileira: 

A educação, longe de ser neutra, precisa tomar partido, melhor, partir de uma filosofia e 

seguir uma escala de valores; ela precisa ser conduzida pelas diretivas morais, políticas 

e econômicas do sistema que representa as bases de nossa nação e que por isso mesmo 

está sob a proteção, o controle e a defesa do Estado (Ministério da Educação e Saúde, 

1937, p. 9). 

Se nos últimos trinta anos os livros didáticos são adotados, em média, por seis 

anos, na era Vargas, de acordo com Soares (1996), algumas edições chegavam a ser 

utilizadas por até cinquenta anos nas salas de aula. 

Ainda segundo Soares (1996), a maioria dos autores dos livros didáticos era 

“consagrada” no meio intelectual e escrevia sobre disciplinas para as quais não tinha 

nenhuma formação acadêmica específica. 

Em efeito cascata, a criação das faculdades de Filosofia, nos anos 1930, acabou 

por promover, nos anos 1950, uma especialização para os profissionais da educação e, 

consequentemente, nos anos 1960, para os escritores de livros didáticos. 

A política brasileira, desde o governo Vagas, passa a criar uma série de medidas 

educacionais, tais como a formação da Comissão Nacional do Livro Didático, as quais 

visam ao controle ideológico do conteúdo desenvolvido nos livros didáticos. Essa 

política de controle nascida no Estado Novo se estende ao regime militar, pós-golpe de 

1964 (1964-1984). Os militares, ao assinarem os acordos MEC-USAID (1964-1969), 

passaram a aceitar “ajuda” e orientação dos assessores americanos para, através da 

Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático, a elaboração das cartilhas e livros 

didáticos brasileiros. Essas “orientações”, no entanto, não se restringiam aos livros 

didáticos. A partir da constituição de 1967, ficou estabelecida a obrigatoriedade escolar 

de oito anos (antes quatro), assim como, através de uma série de decretos-lei, que a nova 

política educacional brasileira, em todos os níveis, da escola à universidade, seria 

orientada pelo modelo anglo-saxônico. O objetivo era substituir a “maléfica” influência 

europeia, especificamente francesa, vigente até então na educação brasileira, pelo 

“eficiente” modelo anglo-saxônico, como apontam os autores: 
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O modelo anglo-saxônico foi considerado mais eficaz, do ponto de vista econômico e 

técnico, e mais pragmático, do ponto de vista político. O modelo francês havia levado, 

segundo os novos dirigentes militares, ao bacharelismo improdutivo, ao cultivo de 

valores beletrísticos, e à politização excessiva do corpo discente. O recurso aos 

“assessores” americanos levaria à supressão do modelo anterior e à implementação do 

desenvolvimento técnico e econômico do país e ao silenciamento das vozes críticas e 

das lideranças politizadas (FREITAG; MOTTA; COSTA, 1997, p. 26). 

O objetivo desta breve contextualização histórica da origem do livro didático no 

Brasil está em apontar que seu nascimento, concepção e objetivos sempre estiveram 

ligados a questões mais amplas que as preocupações exclusivamente associadas à 

educação do povo brasileiro, estritamente voltadas aos interesses das políticas nacionais 

e internacionais dos governos vigentes. 

Desde o período colonial, os governantes da Terra Brasilis já tinham percebido a 

potencialidade ideológica da educação, de modo especial dos livros didáticos, este 

importante instrumento mediador do processo de aprendizagem entre professores e 

alunos. Como pudemos observar, todos os governos, dos mais aos menos democráticos, 

procuraram criar mecanismos educacionais através de acordos com países estrangeiros, 

decretos-lei, comissões parlamentares e tantos outros recursos que garantissem o 

controle ideológico e político deste importante material de ensino: o livro didático. A 

legislação educacional dos anos de chumbo da ditadura militar brasileira ainda está em 

vigor nos dias atuais, inclusive no que diz respeito ao poder decisório do governo da 

escolha dos livros didáticos. Em alguns momentos da história, este poder se restringe às 

escolas públicas, em outros, de maneira mais direta e impositiva, também aparece nas 

escolas particulares. 

O importante é percebemos que o conteúdo e todos os instrumentos que 

compõem o livro didático não se fundamentam exclusivamente na tarefa de transferir de 

forma sistemática e didática o conhecimento acadêmico para os bancos de escola. Os 

livros didáticos são resultado de interesses econômicos, políticos, dos governos, 

empresários e diferentes instituições. É nesta perspectiva mais contextualizada que 

voltamos nosso olhar para os livros didáticos. 
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2.3  LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO RELIGIOSO NO BRASIL  

Faremos uma breve apresentação da história do livro didático de Ensino 

Religioso no Brasil. 

Ao acompanharmos a história dos livros didáticos tanto na Europa quanto no 

Brasil, percebemos que eles já nasceram com o compromisso de “disciplinar as almas” e 

propagar a doutrina religiosa, fosse ela católica ou protestante. 

É sabido que, em determinados momentos da história, a educação se aproxima 

mais ou menos das doutrinas religiosas, dependendo dos interesses do Estado e da 

Igreja, para que essa parceria se confirme. A escola, o papel do professor, o livro 

didático e todos os demais recursos que envolvem a formação dos alunos refletem o 

nível de proximidade entre a educação formal e a religião. 

O historiador francês Philippe Ariès, na obra A história social da criança e da 

família, nos apresenta, a partir dos interesses do renomado cardeal D’Estouteville, um 

momento da história da França, a partir do século XV, em que os interesses da educação 

e da religião se convergiam, pois, segundo o cardeal, 

as crianças não podem ser abandonadas sem perigo a uma liberdade sem limites. Elas 

pertenciam a uma etas infirma que exigia “uma disciplina maior e princípios mais 

estritos”. Para ele, os mestres-escolas – os principales – não deveriam mais ser os 

primeiros camaradas da criança. Eles se separavam dos infirmi que dirigiam. Sua 

missão não consistia apenas em transmitir, como mais velhos diante dos companheiros 

mais jovens, os elementos de um conhecimento, eles deviam, além disso, e em primeiro 

lugar, formar os espíritos, inculcar tanto quanto instruir. Essa preocupação não aparecia 

de forma tão explícita nos textos anteriores (ARIÈS, 2014, p. 117). 

O trabalho de Philippe Ariès, ao apontar qual deveria ser o papel do professor, 

segundo a Igreja Católica no fim da Idade Média, demonstra a estrita relação entre 

educação e doutrina religiosa para a formação das mentes e das almas, tendo a 

disciplina severa como aliada deste processo: 

Esses educadores eram responsáveis pela alma dos alunos monemus omnes et singulos 

pedagogos presentes et futuros […] ut sic intentand regimimi suorum domesticorum 
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puerorum et escolarium. […] Era um dever também usar sem indulgência culpada de 

seus poderes de correção e punição, pois isso envolvia a salvação da alma das crianças 

pelas quais eram responsáveis perante Deus: ne corum dampnationem (ARIÈS, 2014, p. 

117). 

A disciplina severa, muitas vezes com castigos corporais, era aplicada pelos 

mestres no intuito de ajudá-los a cumprir seus objetivos, isto é, formar os alunos moral e 

espiritualmente, como demonstra Philippe Ariès: 

A disciplina escolar teve origem na disciplina eclesiástica ou religiosa; ela era menos 

um instrumento de coerção do que de aperfeiçoamento moral e espiritual, e foi adotada 

por sua eficácia, porque era a condição necessária do trabalho em comum, mas também 

por seu valor intrínseco de edificação e ascese (ARIÈS, 2014, p. 126). 

Da mesma forma, os manuais didáticos produzidos pelos padres jesuítas 

procuraram colaborar para essa formação moral e espiritual dos alunos, trazendo 

conteúdos bíblicos que pudessem orientar os mestres nessa tarefa. 

No Brasil Colônia, a situação da educação não foi diferente. Herdamos de 

nossos colonizadores portugueses também a forma de educar nossas crianças. Na obra 

História das crianças no Brasil, a historiadora Mary Del Priore traz essa convergência 

entre educação básica e educação da doutrina católica: 

A formação de uma criança acompanhava-se também de certa preocupação pedagógica 

que tinha por objetivo transformá-la em um indivíduo responsável. Humanistas 

europeus como Erasmo e Vicente Vivès já tinham dado as pistas desta “educação 

básica”; desde cedo a criança devia ser valorizada por meio da aquisição dos 

rudimentos da leitura e da escrita, assim como das bases da doutrina cristã que a 

permitissem ler a Bíblia Vulgata. No Brasil colonial, “compêndios da doutrina cristã”, 

como os escritos pelo padre João Felipe Battendorf em 1634, misturavam elementos de 

formação doutrinal com elementos de reflexão e leitura (DEL PRIORE, 2013, p. 100). 
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A educação religiosa e a formação moral não eram preocupação apenas da Igreja 

e não estavam restritas às cartilhas escolares; muitas obras traziam estes temas, como 

afirma Del Priore: 

Obras do tipo Contos e histórias de proveito e exemplo, como a que escreveu Gonçalo 

Fernandes Troncoso, em 1575, ensinavam por meio de estórias exemplares, o 

comportamento que era esperado, na sociedade portuguesa, de jovens de ambos os 

sexos. Temas como “a virtude das donzelas”, “os prejuízos das zombarias”, a 

desobediência dos filhos, a fé na doutrina cristã e todo um leque de outros 

“ensinamentos considerados fundamentais para uma boa educação eram visitados de 

forma a ficar gravados na memória da criança constituindo-se numa autêntica bula 

moral e valores comuns” (DEL PRIORE, 2013, p. 100). 

Observamos que, desde o século XV, a educação das crianças e dos jovens, tanto 

na Europa como no Brasil, passava pela formação básica, moral e religiosa. Ter uma 

boa educação era sinônimo de ser um bom cristão. O ensino da religião deveria 

acompanhar a educação das crianças desde o aprendizado das primeiras letras até a 

leitura de grandes obras. As cartilhas de alfabetização distribuídas às crianças durante o 

Brasil colonial, assim como a metodologia do professor que fazia as vezes de um 

professor de catequese, nos apresentam um pouco dessa medida entre o entrelaçamento 

da formação básica e a formação na doutrina através do ensino da religião: 

Cartilhas de alfabetização e ensino da religião eram comumente usadas, tanto no 

aprendizado a domicílio quanto naquele público. Sedimentando o trabalho que já 

deveria ter sido feito pela mãe na primeira fase da vida da criança, tais cartilhas 

voltavam à carga sobre tudo o que dizia respeito à vida espiritual. A escola deveria ter 

um crucifixo diante do qual, ao entrar, as crianças se persignavam, ajoelhando e 

benzendo – se pois “o sinal da santa cruz é o mais forte para vencer as tentações do 

inimigo comum”: o terrível Satã. Os mestres tinham que ensinar as crianças a rezar o 

Pai-Nosso, Ave-Maria, explicando-lhes que contêm em si a saudação angélica que o 

Anjo Gabriel veio fazer a Nossa Senhora: Ave, Maria cheia de graça”, os símbolos da fé 

e rudimentos de teologia (DEL PRIORE, 2013, p. 101). 
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O mesmo professor que ensinava as crianças o “babebibobu, o dadedidodu” 

deveria ensinar o Pai-Nosso e a Ave-Maria, e “incentivar a confissão mensal de seus 

alunos, bem como a participação nas procissões do Santíssimo Sacramento” (DEL 

PRIORE, 2013, p. 101). A nossa educação nasce, assim, híbrida com a religião católica. 

As aulas de religião e os livros didáticos de religião irão formalizar essa 

educação religiosa que já acontecia pelas cartilhas de alfabetização e pelo compromisso 

da escola com a formação do aluno/cristão. 

No século XVI, de acordo com Junqueira e Kluck (2014), Lutero já utilizava o 

Katechismus nas aulas de religião como uma forma de difusão da doutrina. O Concílio 

de Trento (1545-1563) utilizou do mesmo instrumento, isto é, dos catecismos, porém 

agora católico, para a difusão da fé, a formação de novas gerações e “para fazer frente 

ao êxito dos catecismos de Lutero” (JUNQUEIRA, 2014, p. 1295). 

A educação e o Ensino Religioso também foram importantes aliados no combate 

à mentalidade moderna do século XIX, que, segundo o Concílio Vaticano I
1
 (1869-

1870), “rechaçava a tutela da religião sobre a razão e o ordenamento social ameaçando a 

unidade e soberania eclesiástica” (JUNQUEIRA; KLUCK, 2014, p. 5). 

O Catecismo Comum surge como uma estratégia elaborada pelo Concílio 

Vaticano I para recuperar o poder da religião, ante a mentalidade moderna que impunha 

como valor a supremacia da razão em detrimento da fé. 

No entanto, com a suspensão do Vaticano I, a formulação do Catecismo Comum 

elaborado pela Santa Sé para toda a Igreja passou a ser retomada apenas regionalmente, 

transferindo-se, dessa forma, o ensino da doutrina para as mãos das paróquias. 

A prática da catequese em sala de aula, comum desde os tempos do Brasil 

Colônia, como já viemos apontando, tomou maior vulto durante o pontificado do papa 

Pio IX (1835-1914), que “conclamou catequistas voluntários para os catecismos 

paroquiais e professores católicos para serem catequistas em suas salas de aula” 

                                                           
1
 O Concílio Vaticano I foi convocado e presidido pelo papa Pio IX (1846-1878), e realizado de 

8 de dezembro de 1869 a 18 de dezembro de 1870. Nesse Concílio foi aprovada a famosa 

Constituição Dogmática “Pastor Aeternus”, que garantia o primado e a infalibilidade do papa 

com relação a assuntos de fé e de moral. Procurou-se, nesse Concílio, reafirmar a doutrina da 

Igreja Católica, que se sentia ameaçada pelo racionalismo, materialismo e ateísmo. Os cursos 

de Ensino Religioso passaram a ser ainda mais valorizados como forma de solidificar a fé 

católica. 
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(JUNQUEIRA; KLUCK, 2014, p. 6). Esse movimento trouxe o aumento de catecismos 

escolares, levando a Igreja Católica a intervir de maneira mais acentuada nesses 

materiais a fim de normatizar a formação do ensino de catecismo. 

O material catequista produzido pela Igreja Católica teve como orientação 

metodológica o método querigmático, isto é, conteúdos de origem bíblica em que o 

principal objetivo era transmitir a mensagem cristã (ou querigma). 

O Brasil reproduz esses catecismos europeus para serem trabalhados em suas 

salas de aula. 

Nos anos 1920, com o estímulo do papa Pio XI (1922-1939), nasce a 

organização da Ação Católica,
2
 movimento liderado por leigos que valorizava o 

catecismo como a “primeira de todas as obras” (JUNQUEIRA; KLUCK, 2014, p. 6). 

Esse período foi marcado por uma grande discussão sobre os rumos do catecismo; 

universidades, programas de rádio, jornais e revistas passaram a se interessar e debater o 

tema. 

No início do século XX, a maioria dos livros que circulavam no Brasil era de 

origem europeia, principalmente francesa e portuguesa, o que encarecia e 

consequentemente restringia o acesso desse material à maioria da população. A 

produção interna era incipiente, limitada às produções dos autores brasileiros, como já 

explicitado no item anterior. 

As inovações metodológicas nas obras de catequese e Ensino Religioso foram 

consequência das novas propostas de um “método chamado psicológico e de raiz 

indutiva que visava superar o dedutivo do catecismo doutrinal”, postulado no Congresso 

de Viena (1912) e no de Munique (1928) e divulgado por todo o mundo” 

(JUNQUEIRA; KLUCK, 2014, p. 6). 

O método de Munique influencia vários autores, como Waleska Paixão, 

considerada a pioneira da renovação catequética no Brasil, Carolina Nabuco e Ir. Teresa 

de Cristo Lézier. Os textos da canadense Ir. Teresa inauguraram o chamado “método 

                                                           
2
 A “Ação Católica” foi um movimento formado por fiéis leigos que colaboravam com o 

apostolado hierárquico da Igreja. O movimento tomou vulto a partir do pontificado de Pio XI, 

conhecido como o Papa da Ação Católica. Pio XI apoiava o movimento, pois acreditava ser a 

“Ação Católica” uma das alternativas da Igreja para responder aos desafios demandados na 

época com relação ao racionalismo e ateísmo. 
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vital”, ou seja: celebração da palavra (Evangelho-Doutrina), celebração sacramental 

(Liturgia) e celebração militante (Ação Apostólica e Evangélica). 

Esses avanços da pedagogia e da psicologia influenciaram a metodologia dos 

livros de catequese e Ensino Religioso, embora o conteúdo doutrinal fosse mantido pela 

Igreja Católica. 

O Ensino Religioso, desde a Colônia, adquire como projeto a conversão dos 

“gentios” e, mais tarde, dos escravos africanos à doutrina católica, assim como a sua 

formação moral. 

O Ensino Religioso atravessa a história brasileira da Colônia até a República 

atuando como 

instrumento de formação moral, mecanismo de cooptação da Igreja Católica e uma 

arma na luta contra o liberalismo, o comunismo e no processo de inculcação dos valores 

em correspondência ao pensamento autoritário (JUNQUEIRA; KLUCK, 2014, p. 7). 

O Pe. Álvaro Negromonte
3
 foi um dos primeiros autores a diferenciar o trabalho 

da paróquia do trabalho da escola. Escreveu uma coleção de livros voltados para o 

trabalho de Ensino Religioso na sala de aula da primeira série primária até o curso 

normal. O trabalho do Pe. Negromonte será reconhecido com sua nomeação como 

assessor do Secretariado Nacional de Ensino Religioso após a criação da CNBB,
4
 em 

1952. 

Nos anos 1960, o Ensino Religioso foi marcado por uma proposta ainda 

confessional, graças à influência da Ação Católica. De acordo com Junqueira e Kluck 

(2014, p. 8), a Ação Católica possuía duas linhas: a francesa e a italiana. A segunda 

compreendia o Ensino Religioso como catequese; já a primeira desenvolveu a 

metodologia aplicada até os dias atuais pela CNBB, do VER-JULGAR-AGIR. Esta 

metodologia trouxe um caráter mais social e político ao conteúdo do Ensino Religioso. 

                                                           
3
 Monsenhor Álvaro Negromonte foi um dos grandes defensores da renovação catequética. 

Sempre procurou associar seu trabalho de catequese à Pedagogia Moderna e à Escola Nova. 

Participou da implementação dos ideais da Escola Nova em Minas Gerais. 
4
 A CNBB foi fundada em 14 de outubro de 1952, no Rio de Janeiro; em 1977, sua sede foi 

transferida para Brasília. É composta de Bispos católicos do Brasil que procuram aproximar o 

povo da doutrina da Igreja a partir dos trabalhos de ação pastoral. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1952
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bispo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Durante o regime militar, tanto a JUC quanto a JOC pautaram suas atuações nesta 

metodologia para fazer frente à ditadura militar e defender os direitos humanos. 

Ainda neste contexto das ditaduras militares na América Latina, surge a coleção 

“Crescer e Viver”, de Antônio Cechin, que, sob forte influência da Teologia da 

Libertação,
5
 foi um marco na história do Ensino Religioso. Segundo Junqueira e Kluck 

(2014, p. 8), o motivo foi por ter as seguintes características: 

Voltada para ação social e preocupação com os excluídos, pensando a pessoa de forma 

contextualizada de forma contextualizada. A partir daí o pensamento de ser a catequese 

uma reflexão que um determinado grupo humano faz sobre a sua realidade, que na 

transparência de seu contexto anuncia-se um Cristo presente hoje e sempre, o que é 

manifestada com o engajamento deste grupo, trabalho esse que chegou às escolas. 

A importância e repercussão da coleção para o amadurecimento do Ensino 

Religioso voltado para uma ação política foi interpretada pelo governo militar como 

material perigoso à “ordem vigente”. O autor foi preso pelos militares, e sua obra foi 

confiscada em todo o Rio Grande do Sul e censurada por ser considerada “subversiva”. 

A Igreja Católica, por sua vez, receosa com os rumos da coleção, disponibilizou um 

sacerdote para fazer uma leitura cristã do material. A publicação, ainda em mimeógrafo, 

foi suspensa. 

A partir de 1968, a Conferência Episcopal Latino-Americana de Medellín 

retomou a ameaçada posição engajada da catequese. Com Medellín, os debates sobre a 

distinção entre catequese e Ensino Religioso se intensificaram, e a escola passou a ser 

questionada quanto ao seu papel catequético. 

Ainda nos anos 1960, sob forte influência de Medellín, o Pe. Wolfgang Gruen 

também colabora para essa revisão do conteúdo do Ensino Religioso nas escolas. 

Influenciado pela Revista de Catequese da Alemanha, pelo pensamento de Paul Tillich e 

                                                           
5
 Teologia da Libertação é uma corrente teológica nascida dentro da Igreja Católica na América 

Latina, a partir do final da década de 1960, após Concílio Vaticano II e a Conferência de 

Medellín (Colômbia, 1968). O termo foi pensado pelo padre peruano Gustavo Gutiérrez em 

1971. Nasceu como uma teologia que entendia ser necessário fazer uma leitura do Evangelho 

a partir da “opção preferencial pelos pobres”. No Brasil temos como um dos seus maiores 

expoentes o ex-frade franciscano Leonardo Boff. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlio_Vaticano_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Confer%C3%AAncia_Geral_do_Episcopado_Latino-Americano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Confer%C3%AAncia_Geral_do_Episcopado_Latino-Americano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Guti%C3%A9rrez
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Boff
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por um livro de Catequética Fundamental, Gruen concentrou seu trabalho na “questão 

da linguagem, da interpretação; a hermenêutica da catequese era ainda a bíblica, mas 

partia dos pressupostos de Medellín ao buscar interpretar a vida em seus livros” 

(JUNQUEIRA; KLUCK, 2014, p. 9). 

Sob a influência das obras de Paulo Freire e das ideias da Conferência de 

Medellín, Gruen ratificou essa nova abordagem da evangelização, que acreditava que 

toda ação pastoral deveria partir do lugar de “onde está o outro”. 

A partir de 1965, os pesquisadores voltados ao estudo do Ensino Religioso 

passaram a reconhecer a necessidade de buscar uma nova identidade, enquanto 

componente curricular, desprendido da catequese. Tratou-se de uma busca por um 

Ensino Religioso pluralista, desvinculado dos princípios de doutrina ou catequese. Os 

ENER, na década de 1970, foram fundamentais para a construção dessa nova identidade 

do Ensino Religioso. 

A partir da Lei n. 5.692/71, o Ensino Religioso sofrerá novas interferências do 

governo e das igrejas cristãs envolvidas na elaboração desta nova proposta, que 

estabelecia que o Ensino Religioso deveria ser interconfessional. Com esta nova lei, o 

foco do Ensino Religioso não deveria ser mais a religião ou a catequese, mas 

uma evangelização, dentro dos valores existenciais da pessoa humana, onde, por sua 

vez, o sujeito seja agente de sua história, inserido em uma comunidade de fé e dela 

participa e, portanto, deve ser respeitado em sua consciência e em liberdade 

(JUNQUEIRA; KLUCK, 2014, p. 10). 

Depois de mais de uma década, o Pe. W. Gruen lança um artigo em Minas 

Gerias: “O Ensino Religioso na escola oficial; subsídios à reflexão”, que trouxe à tona a 

questão da relevância do Ensino Religioso pluralista. Esse debate foi importante para 

pensar o Ensino Religioso enquanto disciplina escolar. 

Nos anos 1980, pós-revisão constitucional, os profissionais do Ensino Religioso 

passaram a demarcar nas escolas as diferenças entre o Ensino Religioso e a catequese. 

A CNBB, segundo João Décio Passos (2007, p. 51), passa a orientar a 

comunidade escolar e paroquial sobre quais seriam as diferenças entre a catequese e o 

Ensino Religioso: 
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A catequese é vista como atividade de educação da fé, realizada no seio da comunidade 

confessional, enquanto o ER é considerado uma atividade de educação da dimensão 

religiosa dos estudantes dentro das escolas. 

Estas diferenças foram organizadas em uma tabela por Junqueira (2009, p. 14-

15): 

Tabela 1: Diferença entre Ensino Religioso e catequese 

 ENSINO RELIGIOSO  CATEQUESE 

Objetivo – integrado nos objetivos da 

escola, questionador 

(fenômeno religioso) 

- – conhecer Jesus Cristo, vivência na 

comunidade cristã (querigma) 

linguagem – religiosa – de fé 

agentes  – professores qualificados – comunidade catequizadora 

metodologia – experiência, reflexão - – interação entre formulações de fé 

e vida 

conteúdo – enfoque escolar, cultural 

religioso  

- – enfoque de quem crê em iniciação 

à fé e à vida na comunidade cristã 

(doutrinário) 

 

Nosso trabalho de pesquisa não tem como objetivo caracterizar ou procurar 

definir as coleções de Ensino Religioso selecionadas por nós, dentro destas ou de outros 

modelos de Ensino Religioso, mas procurar identificar numa primeira análise a linha 

epistemológica adotada pelos autores e editoras que produziram os livros didáticos por 

nós analisados. 

No entanto, não é objetivo deste trabalho emitir juízo de valor quanto a nenhum 

modelo de Ensino Religioso, tampouco o catequético, uma vez que as coleções, objeto 

de estudo deste trabalho, são voltadas para a escola confessional, não afetando, portanto, 

o cumprimento da legislação vigente relacionada ao Ensino Religioso não proselitista, 

não catequético com relação à escola pública. 

O modelo de Ensino Religioso, predominante na obra, norteia não somente as 

opções de conteúdo, mas todas as outras opções que envolvem a composição do 

material, como seleção das fontes, imagens, atividades. O modelo de Ensino Religioso, 

mesmo que híbrido, dentro de uma coleção, diz muito sobre os autores e a editora. 



 

CAPÍTULO 3 

ENSAIOS DA CIÊNCIA DA RELIGIÃO APLICADA AO 

ENSINO RELIGIOSO  

3.1  CIÊNCIA DA RELIGIÃO:  UMA “DISCIPLINA REFERÊNCI A”  PARA A 

ANÁLISE DAS COLEÇÕES  

Este capítulo procurará abordar as principais características da Ciência da 

Religião que nos levaram a considerá-la como nosso principal referencial 

epistemológico e metodológico para a análise das coleções didáticas de Ensino 

Religioso do Ensino Fundamental I. 

No capítulo 1 deste trabalho, fizemos uma breve retrospectiva da história da 

Ciência da Religião, retomando como ao longo do tempo e graças às contribuições de 

diferentes pesquisadores ela foi se configurando enquanto disciplina autônoma das 

demais disciplinas como a Filosofia, a História, a Antropologia e principalmente a 

Teologia. 

Neste capítulo nos interessa particularmente abordar essa autonomia da Ciência 

da Religião com relação à Teologia, devido ao fato de nosso objeto de estudo estar 

diretamente associado a uma abordagem teológica, uma vez que a maioria dos autores 

das coleções analisadas são teólogos. 

Segundo Soares (2010, p. 60), a Teologia “se distingue da Ciência da Religião 

na medida em que se apresenta com um discurso tipicamente confessional”, ou seja, 

embora nosso objeto tenha uma abordagem confessional, enquanto cientistas da religião 

estamos nos propondo ao exercício de buscar analisar esses materiais a partir de uma 

abordagem neutra, não comprometida com nenhum tipo de confessionalidade. 

Trata-se de um desafio acadêmico extremante difícil, que exige uma postura de 

vigilância constante, para não sermos traídos pela nossa herança cultural religiosa de 

origem judaico-cristã. A busca pelo rigor metodológico da Ciência da Religião será 

nosso mapa para procurarmos, entre outras questões, evitar uma abordagem teológica, 

no sentido de que esta seja comprometida com a nossa própria religião. 

Soares (2010), embora com certo distanciamento crítico, retoma as ideias de 

Greschat sobre as diferenças entre o trabalho de pesquisa dos teólogos e o trabalho de 

pesquisa dos cientistas da religião: 
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Os teólogos investigam a religião à qual pertencem, os cientistas da religião geralmente 

se ocupam de outra que não a própria. O teólogo visa a proteger e enriquecer sua 

tradição religiosa; os cientistas da religião não prestam um serviço institucional como os 

teólogos, não são comandados por nenhum bispo, nem obrigados a dar satisfação a 

nenhuma instância superior. Na prática, porém, pode-se dizer que o ponto de partida do 

fazer teológico é geralmente uma pergunta crítica à sua tradição de origem, que nem 

sempre se resolve em mera “proteção” da mesma (SOARES, 2010, p. 61). 

Quanto às diferenças metodológicas de trabalho entre teólogos e cientistas da 

religião, Greschat (2005, p. 151-157) também sinaliza que, enquanto os primeiros são 

especialistas religiosos, os segundos são especialistas em religião. Essa é uma das 

importantes características da metodologia da Ciência da Religião que procuramos 

desenvolver em nossa análise, ou seja estar atento às religiões presentes nas coleções, 

sem privilegiar nenhuma, sem analisá-la da perspectiva do “pesquisador cristão”, mas 

buscando traduzir da forma mais autêntica possível o que está sendo apresentado. 

A questão não está no objeto de análise, mas na forma como o pesquisador se 

relaciona com ele. Enquanto o teólogo está preocupado com a “tal Realidade fundante”, 

com a “dimensão afetivo-axiológica” do objeto (SOARES, 2010, p. 66), o cientista da 

religião está voltado para as questões empíricas do objeto, para os “fatos reais” 

(USARSKI, 2006, p. 126). Em entrevista dada, em 2002, aos alunos do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência da Religião da PUC-SP, Frank Usarski enfatiza o caráter 

empírico da Ciência da Religião: 

Ou seja, a divergência mais marcante é que cientistas empíricos não trabalham com 

conceitos metafísicos. Quer dizer, eles não levam em conta um nível extraempírico. Isso 

não significa que neguem a existência dessa dimensão do “ser”, mas tomam a posição 

metodológica em que se considera cientificamente irrelevante a questão sobre a “última 

realidade”, sobre “o absoluto”, sobre algo que transcende as esferas “relativas” 

(USARSKI, 2006, p. 129). 

Os pesquisadores Giovanni Filoramo e Carlo Prandi (1999) reconhecem o 

compromisso da Filosofia da Religião, assim como da Teologia, com as questões não 
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empíricas do objeto religioso, com as questões axiológicas, isto é, relacionadas aos 

valores, e não a realidade em si. Para estes mesmos autores, no entanto, é possível, e até 

mesmo necessário, “uma Filosofia da Religião que não queira cair no abstrato; mas ela 

não pode deixar de refletir sobre a realidade concreta, histórica e cultural, dos fatos 

religiosos” (FILORAMO; PRANDI, 1999, p. 22). Essa abertura para o empírico é que 

poderia proporcionar um diálogo metodológico entre a Filosofia da Religião e a Ciência 

da Religião. 

Usarski não descarta a possibilidade de um diálogo entre, de um lado, a Filosofia 

da Religião e a Teologia, e, do outro, a Ciência da Religião, desde que esta relação não 

comprometa a autonomia metodológica da última e de que garanta o papel da “Ciência 

da Religião como uma ‘disciplina de referência’ para a Teologia em sua busca de 

resposta a problemas no mundo globalizado” (USARSKI, 2007, p. 14). 

O especialista em Ensino Religioso Afonso Maria Ligorio Soares, embora não 

descarte a tensão entre as disciplinas Teologia e Ciência da Religião, também acredita 

na possibilidade deste diálogo. Na obra coletiva organizada por Usarski O espectro 

disciplinar da Ciência da Religião, Soares apresenta as possibilidades de uma 

colaboração mútua entre as duas disciplinas: Teologia e Ciência da Religião. Segundo o 

autor as contribuições da Ciência da Religião à Teologia são as seguintes: 

As ciências da religião oferecem às construções teológicas o mesmo que divulgam para 

o conjunto da comunidade científica, a saber, um conhecimento rigoroso que propicia 

ao teólogo um choque de realidade e uma erudição mais refinada que o beneficiará em 

suas reflexões sobre fé, revelação e dogma. Ademais, o estudo e o discernimento da 

pluralidade religiosa (religiões tradicionais, novos movimentos religiosos, modalidades 

de sincretismo etc.) arejam as ideias teológicas (de determinada religião), suscitando 

novas questões à reflexão crítica sobre a fé vivida pelas pessoas (SOARES, in 

USARSKI, 2007, p. 301). 

Ainda segundo Soares, a Ciência da Religião também deve estar atenta às 

contribuições que pode receber da Teologia: 



Capítulo 3 
Ensaios da Ciência da Religião Aplicada ao Ensino Religioso 65 

 

 

Na condição de área de saber reconhecida pela academia, ela [a Teologia] é um 

subconjunto dos estudos de religião e, como tal, sua palavra sobre as dimensões de 

sentido das tradições religiosas não é desprezível. Portanto, independentemente dos 

reais objetivos do teólogo e das hierarquias de sua religião de origem, a Ciência da 

Religião recebe da teologia […] o produto do pensamento de sua tradição religiosa em 

primeira mão, fruto da reflexão especializada de fiéis da própria tradição (SOARES, in 

USARSKI, 2007, p. 302). 

Considerando a possibilidade das relações, mesmo que tensas, entre a Ciência da 

Religião e as disciplinas da Filosofia e da Teologia, os cientistas da religião não querem, 

nem podem, abrir mão da autonomia epistemológica e metodológica de sua disciplina. E 

têm razão em ter esse cuidado. 

Além disso, a busca do cientista da religião pela “abstinência de julgamento da 

suposta qualidade dos fenômenos religiosos investigados” (USARSKI, 2013, p. 20) é 

uma importante característica metodológica que afasta o ofício do cientista da religião 

do teólogo, uma vez que segundo Greschat este último visa “proteger e enriquecer sua 

tradição religiosa” (GRESCHAT, 2005, p. 155). 

Como nossa proposta de trabalho é analisar as coleções de Ensino Religioso a 

partir de uma postura baseada no “ateísmo metodológico”, cuja metodologia 

desenvolvemos no capítulo 1, retomaremos as preocupações de Max Müller e James 

Houghton Woods com relação a essa imparcialidade que deve ter o cientista da religião 

diante de seu objeto de estudo. 

“Abstinência de julgamento, segundo Max Müller chamou” (USARSKI, 2013, 

p. 20), “ateísmo metodológico”, segundo Usarski (2013, p. 51), ou “espectador 

indiferente”, de acordo com Greschat (2005, p. 164), o importante é percebemos que 

todas essas expressões se referem à maneira como o pesquisador deve lidar de forma 

mais indiferente possível diante de seu objeto de estudo. Essa postura “neutra” do 

cientista da religião visa não transpor para o seu objeto de estudo suas crenças, sua 

confissão religiosa ou sua visão de mundo. Para estes autores, o cientista da religião só 

conseguirá ler seu objeto, compreendê-lo na sua amplitude e “verdade”, se tiver essa 

postura seja de “abstinência de julgamento”, de “ateísmo metodológico” ou de 

“espectador indiferente”. 
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O importante, segundo Greschat, é que enquanto “espectador indiferente” o 

pesquisador consiga deixar de lado seu ego, pois segundo o autor 

o ego deseja o que não tem e teme por perder o que tem. Enquanto estamos conscientes, 

ficamos indiferentes; nem ambições, esquecemos nosso ego, somos livres e realmente 

capazes de ver objetivamente o que nos apresenta (GRESCHAT, 2005, p. 165). 

Em nosso trabalho de pesquisa buscamos ser este “espectador indiferente” diante 

das coleções de Ensino Religioso, não no sentido de desprezar o seu conteúdo, mas no 

sentido apresentado pelos autores acima, isto é, buscando deixar as obras falarem por si, 

fazendo uma análise objetiva, tentando evitar julgamentos, mas procurando traduzir 

autenticamente o que é posto. 

Nessa perspectiva, procuramos identificar como alguns conceitos religiosos vêm 

sendo apresentados no livros didáticos, buscando analisar a proximidade entre estes 

conceitos apresentados de forma didática para alunos do Ensino Fundamental I, e os 

conceitos apresentados pelos teóricos da academia. 

As ideias do pesquisador Alfred Schutz apresentadas por Usarski (2006) 

abordam brevemente as diferenças entre o pensamento acadêmico e o pensamento 

cotidiano. Schutz afirmou existirem duas maneiras de tratar o mundo: ou através de uma 

“atitude teórica” (pensamento acadêmico), ou através de uma “atitude natural” 

(cotidiano) (USARSKI, 2006, p. 118). 

A fim de compreender melhor o conceito de “atitude natural”, Frank Usarski 

(2006) retoma a obra dos sociólogos do conhecimento Peter L. Berger e Thomas 

Luckmann, discípulos de Schutz: 

A atitude natural é a atitude da consciência do senso comum […]. A realidade da vida 

cotidiana é admitida como sendo a realidade. Não requer maior verificação, que se 

estenda além de sua simples presença. Está simplesmente aí, como facticidade evidente 

por si mesma e compulsória. Sei que é real. Embora seja capaz de empenhar-me em 

dúvida a respeito da realidade dela, sou obrigado a suspender esta dúvida ao existir 

rotineiramente na vida cotidiana (BERGER; LUCKMANN, 1998, p. 40, apud 

USARSKI, 2006, p. 118). 
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Segundo Alfred Schutz, a “atitude natural” é coletiva e todas as pessoas estão 

inseridas nela, inclusive o cientista da religião. Para ele, cabe ao cientista da religião 

desenvolver uma “atitude teórica”. Usarski explica que 

Schutz aproveitou a categoria de atitude teórica para designar o ideal de uma 

consciência disciplinada com a qual um cientista exerce sua tarefa de acordo com as 

regras metodológicas da sua disciplina. Neste sentido, a atitude teórica é caracterizada 

pela disposição do indivíduo de não aceitar nenhuma condição e nenhum fenômeno 

como simplesmente existentes, ausentes da necessidade de explicação (USARSKI, 

2006, p. 118-119). 

Para Schutz e os demais sociólogos do conhecimento, o grande desafio do 

cientista da religião é transpor em seu trabalho de pesquisa da condição da “atitude 

normal”, pouco reflexiva, considerada como senso comum, para a “atitude teórica”, isto 

é, mais crítica da realidade. 

Schutz e Greschat convergem na compreensão de que o cientista da religião 

poderá colaborar para esta transição desenvolvendo uma postura questionadora, de 

“observador imparcial”, inspirada numa “dúvida metodológica” diante do objeto 

investigado, independentemente de sua simpatia ou antipatia pelo objeto. 

As ideias de Schutz, Greschat e Usarski nortearam nosso trabalho de pesquisa 

em dois sentidos complementares. O primeiro, relacionado à própria questão 

metodológica do trabalho do cientista da religião; o segundo, relacionado à identificação 

da função dos livros didáticos. As categorias apresentadas por Schutz –“atitude natural” 

e “atitude teórica” – nos ajudaram a ratificar a importância da postura do pesquisador 

cientista da religião enquanto “observador imparcial” (USARSKI, 2006, p. 119) visando 

à transposição do conhecimento cotidiano para o conhecimento acadêmico. 

Uma segunda contribuição está relacionada a buscar, na análise dos livros 

didáticos de Ensino Religioso, saber se os autores e editoras estão produzindo materiais 

didáticos capazes de colaborar para que seus leitores, professores e alunos também 

consigam fazer a transição de uma “atitude natural” para uma “atitude teórica”, a partir 

do rigor acadêmico na definição dos conceitos religiosos, e traduzidos de forma 

didática. 
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Pudemos apresentar brevemente, neste item, algumas características 

metodológicas do cientista da religião, que, ao contrário do teólogo, deve buscar 

desenvolver seu trabalho de pesquisa de origem empírica (outra diferença com relação 

aos teólogos) a partir de uma postura que visa uma “neutralidade metodológica”, 

também chamada de “ateísmo metodológico”, ou “observador indiferente”. Vimos que, 

seja qual for a denominação, o importante é que o cientista da religião procure evitar a 

interferência de qualquer tipo de confessionalidade, juízo de valor, que possa 

comprometer que seu objeto apareça como de fato ele é. Vimos também que cabe ao 

cientista da religião desenvolver a “dúvida metodológica”, capaz de provocar uma 

transposição de uma “atitude normal”, pouco reflexiva sobre o cotidiano, para uma 

“atitude teórica”, mais reflexiva, questionadora das ideologias. 

Todos estes preceitos metodológicos muito colaboraram para nortear o nosso 

trabalho de pesquisa, que procura desenvolver a análise das coleções enquanto cientista 

da religião. 

3.2  CRITÉRIOS DE ANÁLISE  

3.2.1 O Ensino Religioso  na legislação brasileira: escola pública  e 

privada 

Neste item pretendemos num primeiro momento apresentar um breve histórico 

das legislações que regem o Ensino Religioso na escola pública e na escola privada e 

em seguida apresentar os critérios que utilizaremos para a análise das coleções de livros 

didáticos de Ensino Religioso do Fundamental I. 

Muitos estudos têm sido desenvolvidos no sentido de ampliar a compreensão da 

aplicação dos livros didáticos de Ensino Religioso nas escolas públicas, mas poucos 

trabalhos têm sido apresentados com relação à apropriação dos livros didáticos de 

Ensino Religioso nas escolas particulares confessionais. 

O equívoco que temos presenciado em muitos trabalhos de pesquisa, e até 

mesmo por parte da população, é de “generalizar para as escolas mantidas pela livre 

iniciativa as legislações e regulamentações que foram concebidas exclusivamente para 

as escolas públicas” (CAMARGO, 2015, p. 20). 

As escolas privadas estão divididas em quatro categorias, de acordo com o art. 

20 da Constituição Brasileira: 
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Art. 20 - As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias: 

I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por 

uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentam as 

características dos incisos abaixo; 

II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupo de pessoas físicas 

ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos 

que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade; 

III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupo de pessoas físicas 

ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia 

específicas e ao disposto no inciso anterior; 

IV - filantrópicas, na forma da lei (BRASIL, 1998, p. 9). 

Uma vez que as coleções selecionadas por nós são voltadas, de acordo com a 

Constituição Brasileira, para a categoria III das escolas privadas, ou seja, as de caráter 

confessional, consideramos importante neste primeiro momento fazer uma breve revisão 

dos aspectos da legislação brasileira quanto ao Ensino Religioso para as escolas 

públicas e suas especificidades com relação às escolas privadas. Enfatizamos as 

diferenças da aplicação da lei quanto ao Ensino Religioso entre as escolas privadas e as 

escolas públicas em pelo menos dois aspectos: 

Primeiro: a escola privada não é obrigada a ofertar o Ensino Religioso, se assim for sua 

escolha filosófica. Segundo: nas escolas privadas a matrícula no Ensino Religioso pode 

ser obrigatória, de acordo com as características da instituição e sua mantenedora, 

conforme explicitado na proposta pedagógica e regimento escolar (CAMARGO, 2015, 

p. 20). 

Foi a partir da Constituição de 1934 que o Ensino Religioso passou a ser visto 

enquanto componente curricular, para escola pública, como apresenta o artigo 153: 

O Ensino Religioso será de frequência facultativa e ministrado de acordo com os 

princípios da confissão religiosa do aluno manifestada pelos pais ou responsáveis e 

constituirá matéria dos horários nas escolas públicas primárias, secundárias, 

profissionais e normais (BRASIL, Constituição Federal, 1934). 
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Algumas questões merecem ser destacadas aqui. Primeiro, o fato de o Ensino 

Religioso ser um componente curricular facultativo; segundo, que este deve ser 

ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno e pais; por fim, que esta 

matéria deve ser incluída nos horários normais da escola. Importante ressaltar que todas 

estas determinações são referentes às escolas públicas. 

A Constituição de 1934 institucionalizou dois grandes problemas do Ensino 

Religioso nas escolas públicas: um referente ao fato de este ser facultativo e o outro 

referente à sua presença nos horários normais da escola. Essas questões foram 

retomadas na Constituição de 1946, no artigo 168, inciso V, com a seguinte redação: 

O Ensino Religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais, é de matrícula 

facultativa e será ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada 

por ele, se for capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável (BRASIL, 

Constituição Federal, 1946). 

O parágrafo 1
o
 do artigo 210 da Constituição de 1988 reafirmou estes dois 

entraves iniciados na Constituição de 1934 referentes ao Ensino Religioso nas escolas 

públicas, isto é, o caráter facultativo da matrícula nesta matéria e o fato de ela fazer 

parte dos horários normais das escolas públicas de Ensino Fundamental. 

Se os alunos das escolas públicas podem, de acordo com a Constituição, pelo 

menos em tese, optar ou não pelas aulas de Ensino Religioso, o mesmo já não acontece 

com os alunos das escolas particulares confessionais, uma vez que estas trazem em sua 

proposta pedagógica o Ensino Religioso como matéria obrigatória compondo a grande 

curricular oficial. 

Não é nosso objetivo analisar, nesta breve retomada da legislação brasileira com 

relação ao Ensino Religioso, as limitações destas decisões na realidade da escola 

pública, pois existem trabalhos que desenvolvem estas questões com bastante atenção e 

verticalidade. Nosso objetivo é apontar algumas questões que aparecem na legislação 

brasileira com relação ao Ensino Religioso nas escolas públicas e que constantemente 

são aplicadas, erroneamente, às escolas particulares. Questões referentes, por exemplo, 

à qual deve ser o conteúdo do curso de Ensino Religioso, se confessional, 

interconfessional; a quem deve arcar com o ônus do professor de Ensino Religioso, se o 
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Estado ou as instituições religiosas, e uma terceira preocupação, diretamente 

relacionada às anteriores, relacionada à laicidade do Estado. 

Cabe aqui apresentarmos brevemente a LDB (Lei de Diretrizes e Bases), que é a 

legislação que rege a educação no que se refere ao Ensino Religioso nas escolas 

públicas, a fim de contextualizarmos essas questões. 

A LDB de 1961 procurou regulamentar algumas questões que já estavam 

presentes na Constituição de 1934, como reafirmar a presença do Ensino Religioso no 

âmbito escolar, reafirmar o caráter facultativo da disciplina e ministrá-lo de acordo com 

a confissão religiosa do aluno. Porém, além destas ratificações com relação à 

Constituição de 1934, a LDB de 1961 trouxe dois novos pontos: a formação da classe 

independente do número de alunos e o fato de o curso ser ministrado sem ônus para os 

poderes públicos, cabendo às autoridades religiosas a responsabilidade pelo professor de 

Ensino Religioso, como podemos observar: 

LEI n. 4.024/1961 - Art. 97. O Ensino Religioso constitui disciplina dos horários das 

escolas oficiais, é de matrícula facultativa e será ministrado sem ônus para os poderes 

públicos, de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for 

capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável. 

Parágrafo 1
o
 A formação de classe para o Ensino Religioso independe de número 

mínimo de alunos. 

Parágrafo 2
o
 O registro dos professores de Ensino Religioso será realizado perante a 

autoridade religiosa respectiva. 

A LDB de 1971, ao referir-se ao Ensino Religioso, não aborda as questões da 

LDB de 1961, no entanto estende o curso até o primeiro e o segundo graus (BRASIL, 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 5692/71) 

Já o polêmico artigo 33 da LDB de 1996 (9.394), referente ao Ensino Religioso, 

elaborado no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, e que tinha como 

ministro da educação Paulo Renato Souza, ficou vigente por apenas sete meses. Trouxe 

algumas questões ainda polêmicas, como não deixar claro o conteúdo do Ensino 

Religioso, e propôs que este poderia ser confessional ou interconfessional, restringindo 

o curso ao Ensino Fundamental: 
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LEI n. 9.394 de 1996 - Art. 33. O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, constitui 

disciplina dos horários normais das escolas públicas de Ensino Fundamental, sendo 

oferecido, sem ônus para os cofres públicos, de acordo com as preferências 

manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis, sem caráter: 

I - confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável, 

ministrado por professores ou orientadores religiosos preparados e credenciados pelas 

respectivas Igrejas ou entidades religiosas; 

II - interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades religiosas, que se 

responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa. 

Sob a mesma Presidência da República e com o mesmo ministro da educação, a 

LDB Nacional 9.394/96 foi modificada pela Lei 9.375/97, vigente no Brasil ate os dias 

atuais. Esta trouxe algumas mudanças muito significativas com relação às legislações 

anteriores. Na LDB de 1997, o Estado Brasileiro passa a defender o princípio de que o 

Ensino Religioso não poderia estar vinculado a nenhuma religião e que caberia a ele 

assumir para si o ônus, inclusive financeiro, de promover o Ensino Religioso no âmbito 

da escola pública: 

LEI n. 9.475 de 1997 - Art. 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 

religioso do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

Parágrafo 1
o
 - 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. 

Parágrafo 2
o
 - Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes 

denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do Ensino Religioso. 

Em 1998, o Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio da resolução 

02/98, em seu artigo 3
o
, inciso V, finalmente reconhece o Ensino Religioso como Área 

do Conhecimento. No entanto, algumas questões como qual deveria ser o conteúdo do 

Ensino Religioso, qual a formação do profissional que ministra esta disciplina, a 

constatação da forte interferência das Igrejas nos cursos de Ensino Religioso, compondo 
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um caráter confessional para o mesmo, acabaram por promover conflito entre os 

educadores quanto à laicidade do Estado. 

É bom lembrarmos que a Constituição Brasileira, no artigo 19, assegura a 

coexistência de escolas públicas e privadas. No entanto, no que tange a aplicação do 

Ensino Religioso, a legislação é bem diferenciada para as duas instituições. Enquanto as 

escolas públicas devem apresentar coerência às legislações apresentadas até o momento, 

as escolas privadas, por sua vez, de acordo com a própria legislação, possuem 

autonomia com relação a estas leis referentes ao Ensino Religioso, voltados 

exclusivamente para as escolas públicas. O compromisso do curso de Ensino Religioso 

nas escolas particulares e com a identidade de sua mantenedora, e não com o Estado. 

Em síntese, podemos afirmar que o Ensino Religioso nas escolas públicas foi se 

legitimando ao longo dos anos nas constituições brasileiras. Estabeleceu-se que deveria 

ser instituído nas escolas de Ensino Fundamental, de matricula facultativa, e oferecido 

dentro do próprio horário de aula. Já a LDB, que regula os sistemas de ensino nas redes 

estaduais e municipais, por sua vez, assegura que o Ensino Religioso nas escolas 

públicas seja “parte integrante da formação básica do cidadão”, desde que seja 

“assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedada quaisquer 

formas de proselitismo”. É orientação da LDB que os conteúdos do Ensino Religioso 

seja elaborado pelas entidades civis “constituídas pelas diferentes denominações 

religiosas”. 

Contudo, não podemos tomar estas orientações para as escolas privadas, como 

relembra Camargo (2015): 

Uma generalização incorreta, portanto, é atribuir às escolas privadas, mantidas por 

pessoas físicas ou jurídicas de direito privado com características próprias, a 

especificidade do Ensino Religioso oferecido nas escolas públicas e mantidas pelo 

Estado laico, que não podem fazer opção por nenhuma religião (CAMARGO, 2015, p. 

29). 

O parecer 16/98 do Conselho Nacional de Educação, no item “preceito legal 

maior”, reafirma mais duas importantes diferenças com relação ao Ensino Religioso na 

escola pública e na escola privada: o primeiro refere-se à obrigatoriedade do Ensino 
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Religioso nas escolas de Ensino Fundamental, e o segundo à autonomia das escolas 

privadas na elaboração de suas propostas pedagógicas de acordo com o perfil da 

mantenedora: 

Ficam assim claramente definidos o que fazer e o como fazer. 

Isto posto, há que considerar-se ainda […] a competência dos estabelecimentos de 

ensino, principalmente, na organização e cumprimento de sua proposta pedagógica, 

como “in verbis” do artigo 12, da LDB n. 9.394/96: 

“Art. 12 - os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino, terão a incumbência de: 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica”. 

É na proposta pedagógica que os estabelecimentos de ensino deverão dispor o seu 

currículo, sua grade curricular, suas disposições pedagógicas e didáticas, com todo o 

recesso educativo e de aprendizagem, que a filosofia de sua entidade mantenedora e/ou 

a própria escola – (entidade educativa) – tem como princípio de proceder, este último 

contexto, quando se tratar de estabelecimentos de ensino da iniciativa privada 

(BRASIL, 1998, p. 4). 

Enquanto as escolas públicas precisam ouvir, segundo a LDB, as entidades civis, 

compostas por diferentes denominações religiosas, para definir os conteúdos de Ensino 

Religioso; as escolas privadas, por sua vez, como vimos no parecer do CNE, têm 

liberdade para elaborar sua proposta pedagógica a partir da filosofia da mantenedora. 

Essa é uma questão extremamente relevante para o nosso trabalho de análise dos 

livros didáticos de Ensino Religioso voltados para o Ensino Fundamental I direcionados 

para o mercado das escolas privadas confessionais, pois ela direciona o nosso olhar e 

metodologia de trabalho. Conscientes destas diferenças entre a aplicação da legislação 

do Ensino Religioso para a escola pública e para a escola privada, procuraremos não 

cair no erro de algumas pesquisas que julgam as obras didáticas desta área do 

conhecimento a partir da legislação voltada para a escola pública. 

Como podemos obsevar no artigo 20 da Constituição brasileira, a escola 

confessional tem uma ideologia própria, viabilizando sua proposta em consonância com 

o discurso da Igreja a que pertence. 
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A constatação de que as obras por nós selecionadas não estão atreladas à 

legislação voltada para a escola pública, nem tampouco ferem a laicidade do Estado, foi 

fundamental para decidirmos pela Ciência da Religião como nossa referência 

metodológica de análise das coleções. 

3.3  CRITÉRIOS DE A NÁLISE DAS COLEÇÕES  

A opção pela metodologia da Ciência da Religião neste trabalho de pesquisa é 

um desafio que optamos por abraçar, mesmo sabendo que “as discussões sobre métodos 

e metodologias são raras na Ciência da Religião, seja no Brasil ou no exterior, seja nas 

revistas acadêmicas, congressos, livros textos, ou Programas que tratam desta área” 

(ENGLER; STAUSBERG, in PASSOS; USARSKI, 2013, p. 63). 

No entanto, a natureza do nosso objeto de pesquisa (coleções de livros didáticos 

para Ensino Fundamental I) e a formação no sólido e conceituado Programa de Ciências 

da Religião na PUC-SP levaram-nos à convicção de que, embora não exista método 

científico perfeito, o por nós escolhido apresenta-se como o melhor para ler a realidade 

que recortamos para análise. 

Este “engatinhar metodológico” da Ciência da Religião em relação às demais 

Ciências Humanas e Sociais, se dá, ainda segundo os mesmos autores pelo fato de esta 

disciplina ser plurimetodológica, isto é, “não ter apenas um só método, e sim vários” 

(ENGLER; STAUSBERG, in PASSOS; USARSKI, 2013, p. 63). 

Sabemos que não existe método perfeito, que todos os métodos “impõem 

perspectivas limitadas; usar um método específico, ou método excepcional, não garante 

êxito; os métodos não são imunes à crítica; os métodos científicos não são o único modo 

de obter o conhecimento válido (embora os métodos científicos sejam o único modo 

geralmente reconhecido de obter o conhecimento científico)” (ENGLER; 

STAUSBERG, in PASSOS; USARSKI, 2013, p. 64). 

No entanto, acreditamos que é o método que nos conduzirá, sem abrir mão da 

criatividade, para um plano, um roteiro, uma rotina de análise, capaz de nos orientar na 

leitura de nosso objeto em diálogo com a teoria, pois, de acordo com os mesmos 

autores, o “papel do método é mediar entre a teoria e os dados” (ENGLER; 

STAUSBERG, in PASSOS; USARSKI, 2013, p. 68). 
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Neste trabalho de pesquisa optamos pelo método qualitativo,
1
 pois 

evidentemente as coleções por nós selecionadas não representam o universo dos livros 

didáticos de Ensino Religioso para o Fundamental I, outras coleções deveriam ser 

contempladas para se atingir mais amplamente a totalidade da análise desses materiais. 

Enfatizamos, no entanto, que a relevância deste exercício de analisar um pequeno 

número de coleções de livros didáticos de Ensino Religioso a partir da metodologia da 

Ciência da Religião se dá pelo fato de neste trabalho levantarmos problematizações e 

propormos análises críticas que permaneceriam pertinentes caso as fontes fossem 

ampliadas. 

Greschat, ao enfatizar as diferenças entre o trabalho do historiador e do cientista 

da religião diante do mesmo objeto religioso, aborda um pouco desta dinâmica entre as 

partes e o todo, ao apontar a importância do trabalho destes últimos na construção de 

um método científico capaz de ser transposto para outras realidades: 

Os representantes da Ciência Sistemática da Religião descobrem algo geral naquilo que 

é específico. Perguntam: o que está por trás disso? Ou melhor: qual a essência, o 

elemento subjacente? Procuram o invariável, tanto no tempo quanto no espaço. Quem 

reconhecer esse “invariável” terá achado um instrumental, uma fórmula, um método 

com o qual seria possível para a humanidade explicar o passado, prever o futuro e 

moldar o presente (GRESCHAT, 2005, p. 107). 

Desse modo, a partir dos pressupostos teóricos e metodológicos da Ciência da 

Religião, elegemos cinco critérios para a análise das coleções. Estes critérios não 

pretendem dar conta de uma análise global das coleções, muito menos servir de modelo 

engessado para todos e quaisquer materiais ligados à área de Ensino Religioso. A 

                                                           
1
 Importante ressaltar algumas diferenças entre os métodos qualitativos e quantitativos: “Os 

métodos quantitativos focalizam mais a precisão (por exemplo, perguntas fechadas ou 

categóricas) e os métodos qualitativos, a riqueza de detalhes (por exemplo, perguntas abertas); 

os métodos quantitativos buscam a generalização, e os qualitativos a descrição; a pesquisa 

quantitativa é mais estruturada (por exemplo, acentuando os instrumentos de coleta de dados), 

enquanto a pesquisa qualitativa é mais flexível (por exemplo, acentuando os pontos de 

observação) […]; quantitativos produzem resultados que são receptivos à análise estatística, 

enquanto os métodos qualitativos usam técnicas menos formalizadas” (ENGLER; 

STAUSBERG, in PASSOS; USARSKI, 2013, p. 66). 
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proposta, como já mencionamos anteriormente, é fazer este exercício de transposição 

didática da Ciência da Religião para o contexto das produções didáticas voltadas para o 

Ensino Religioso, pois concordamos com Passos sobre a importância de tentarmos 

estabelecer este diálogo: 

Atividades de aprofundamento teórico e metodológico dos fundamentos do ER (Ensino 

Religioso) podem ser organizadas pelas instituições de ensino que abrigam projetos 

acadêmicos sobre a temática da religião no ensino. O cruzamento entre os estudos de 

Ciência da Religião e de educação pode produzir efeitos positivos sobre as interfaces 

das duas áreas e suas aplicações para o ER (PASSOS, in SENA, 2007, p. 44). 

A partir desta convicção, procuramos observar o nível de aproximação entre os 

conteúdos e métodos dos cursos de Ciência da Religião desenvolvidos nas 

Universidades e o que vem sendo produzido didaticamente para as crianças do 

Fundamental I. Buscamos, também, averiguar a pertinência metodológica da Ciência da 

Religião para estas análises. 

Levantamos alguns critérios que consideramos relevantes para a análise dos 

materiais, com muito cautela e procurando ser fiéis a um dos mais importantes 

princípios metodológicos da Ciência da Religião, segundo Greschat, de que os 

pesquisadores desta área do conhecimento, “mesmo que se dediquem a pesquisas 

detalhadas, não percam de vista a totalidade da religião estudada” (GRESCHAT, 2005, 

p. 24). 

Pautados nesses princípios metodológicos da Ciência da Religião, elegemos os 

seguintes critérios para a análise das coleções: 

(1) Precisão histórica 

(2) Lugar de onde se fala sobre religião (outsider/insider) 

(3) Precisão conceitual 

(4) Iconografia 

(5) “Tolerância: uma forma de conviver” 
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3.3.1 Precisão histórica  

Religiões vivas mudam sem cessar (GRESCHAT, 2005, p. 27). 

Partindo do pressuposto, enquanto cientista da religião, de que a “religião” é 

algo vivo, em constante transformação, em constante mudança, e que é exatamente esta 

dinâmica que representa a “força vital das religiões”, e não algo estático, a-histórico, 

imóvel, “algo existente que permanece o que é, como ela é” (GRESCHAT, 2005, p. 27), 

é que buscaremos analisar nas coleções de Ensino Religioso se estas estão atentas ao 

dinamismo histórico das religiões ou se estão trabalhando as religiões de maneira 

descontextualizada. Sabemos que muitas obras não atualizam ou contextos religiosos, 

como se não fossem resultado de um processo histórico, como se fossem dissociadas do 

tempo e do espaço. Mesmo conscientes de que na maioria das vezes são necessários 

muitos anos, até mesmo séculos para que haja mudança na religião, consideramos 

importante que os livros didáticos apontem esta historicidade da religião, pois segundo 

Greschat é o “equilíbrio entre passado e presente, dado pela mudança […], que mantém 

vivas as religiões” (GRESCHAT, 2005, p. 27). 

Greschat enfatiza que cabe ao cientista da religião libertar a religião dos 

singulares “ismos”, isto é, “cristianismo”, “budismo”, “hinduísmo”, “taoismo”, e assim 

por diante, pois estes estabelecem, segundo ele, “parâmetros fixos”, que não 

correspondem ao que de fato é a religião, mas uma “miragem” dela. É fundamental que 

as mudanças nas religiões sejam demarcadas nos livros didáticos, pois só assim a 

religião será conhecida de forma “pulsante” por seus leitores, isto é, professores e 

alunos. 

3.3.2 Lugar de onde se fala sobre religião (outsider/insider) 

Para aquele que estuda “de fora”, a experiência é como se lidasse com uma língua 

estrangeira, necessitado, assim de uma tradução, que nem sempre pode ser fiel 

(OLIVEIRA, 1998, p. 15). 

Os pesquisadores Steven Engler e Mark Q. Gardiner, da Universidade Mount 

Royal, no Canadá, reconhecem as diferenças básicas entre as possibilidades de 
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conhecimento insider e outsider, e a importância dessas distinções para as Ciências 

Humanas e Sociais. De acordo com os autores, as diferenças podem ser resumidas em: 

É inegável que os membros de certos grupos ou camadas sociais — os que estão 

“inside”, isto é, os “de dentro” — têm acesso privilegiado ao conhecimento, aos 

recursos e à autoridade. Os que estão “outside”, isto é, os “de fora”, pelo mesmo 

motivo, têm menos acesso (ENGLER; GARDINER, 2010, p. 90). 

No entanto, para estes mesmos autores a relação insider e outsider pode vir a ser 

um falso problema, dependendo como o cientista da religião se relaciona com o seu 

objeto. O problema está em considerar que 

somente os “insiders” têm o acesso verdadeiro ao conhecimento religioso dentro das 

suas próprias religiões. Um corolário é que um cientista da religião, se não for membro 

da religião que estuda, está se enganando ao achar que pode dizer alguma verdade sobre 

este assunto (ENGLER; GARDINER, 2010, p. 90). 

A ideia de que só quem é “de dentro” da religião é que tem o conhecimento e 

pode falar sobre ela é o grande problema para o trabalho científico religioso. 

Dependendo do tipo de insider, o acesso a este conhecimento pode ser ainda mais 

prejudicado. De acordo com os autores, existem duas possibilidades com relação ao 

insiderismo, que eles denominaram de “relativo” e “absoluto”: 

O insiderismo relativo considera que “alguns grupos têm acesso privilegiado […] a 

determinadas espécies do conhecimento”; o insiderismo absoluto considera que 

“determinados grupos […] têm acesso monopolista” (MERTON, apud ENGLER; 

GARDINER, 2010, p. 92). 

O insider relativo apenas confirma o que todo pesquisador já tem consciência, 

isto é, o fato de que existem pessoas que possuem mais conhecimento do fenômeno 

religioso, pois fazem parte dele, estão do “do lado de dentro” da experiência. Nesse 

caso, o desafio é metodológico, ou seja, cabe ao cientista da religião estabelecer uma 
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trajetória de pesquisa que possa acessar o insider, a fim de obter informações distintas e 

“privilegiadas”. 

O insiderismo absoluto, por sua vez, traz uma questão mais grave do ponto de 

vista do pesquisador ao considerar que apenas os pertencentes à religião é que possuem 

o direito de estudá-la. 

Enquanto o insider relativo justifica o trabalho de pesquisa, pois, como afirmam 

os autores, “se fossemos todos insiders, não haveria motivo para a pesquisa social […]. 

O insiderismo absoluto ameaça profundamente todas as Ciências Sociais” (ENGLER; 

GARDINER, 2010, p. 92). 

Os autores definem outras escalas dentro destas possibilidades de conhecimento 

insider, que neste momento não iremos considerar. O importante para o nosso trabalho 

de pesquisa é considerar, ao analisar os livros didáticos de Ensino Religioso, de qual 

lugar os autores estão apresentando a(s) religião(ões), isto é, se falam insider ou 

outsider, e o quanto este lugar contribui ou não para a conhecimento da religião 

apresentada no material didático. 

Concordamos que as possibilidades de pesquisa insider ou outsider podem ser 

um pseudoproblema para o cientista da religião, dependendo da metodologia do 

trabalho. Nosso objetivo ao selecionar este critério para a análise das obras didáticas é 

primeiro identificar a posição dos autores e analisar criticamente o conteúdo de sua 

apresentação da religião, a fim de poder verificar se a posição dos mesmos compromete 

o conteúdo apresentado, ou se, pelo contrário, a riqueza de informações que possuem 

seja como insider ou outsider, como vimos acima, colabora para o conhecimento da 

religião estudada. 

Para Oliveira, a relação entre o insider e o outsider, denominados em seus 

trabalhos de “o grupo em si” e o “observador”, também deve ser dialógica, pois o 

trabalho de pesquisa que considera apenas um dos lados é menos rico do que o que 

considera ambos. Teixeira aponta as ideias de Oliveira que valorizam uma metodologia, 

assim como Engler e Gardiner, que propõe um diálogo entre os “de dentro” e os “de 

fora”: 

Oliveira assinala as vantagens de uma observação que busca maior neutralidade, mas 

também aponta para o risco do reducionismo. Mostra ser indispensável ao observador 
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que busca estudar uma religião o entendimento de uma linguagem “que por metáforas e 

analogia fala de experiências, emoções e sentimentos profundos” (TEIXEIRA, in 

SENA, 2007, p. 68). 

A questão não está em emitir juízo de valor sobre se a abordagem é confessional 

ou não, até porque, como sabemos, o mercado para o qual estão voltadas as obras que 

estamos analisando é a escola confessional, portanto nada mais esperado que este 

discurso atenda a esta demanda. 

O nosso exercício metodológico, que busca ser ateísta enquanto cientista da 

religião, é verificar se a posição assumida pelos autores, insider ou outsider, 

compromete o conteúdo religioso. Este critério de análise é relevante para o nosso 

trabalho, pois dispor de informações corretas sobre as religiões nos livros didáticos é 

uma possibilidade de estabelecermos um diálogo entre a postura insider e outsider no 

estudo científico das religiões e principalmente de evitarmos a monopolização do 

conhecimento proposto pelo insiderismo absoluto. 

3.3.3 Precisão conceitual  

Uma definição inadequada faz tanto estrago em uma teoria quanto um pé de cabra 

usado fora de contexto (GRESCHAT, 2005, p. 21). 

Este critério foi adotado para a análise dos livros didáticos, pois reconhece a 

importância da Ciência da Religião em manter uma postura vigilante e extremamente 

crítica diante do uso inadequado de termos associados ao universo religioso, a fim de 

buscar garantir um respeito a todas as tradições religiosas. 

Usarski retoma algumas preocupações de Udo Tworuschka quanto ao uso 

“inadequado”, muitas vezes polêmico, de termos religiosos nos discursos cotidianos e 

ressalta qual deve ser o papel da Ciência da Religião diante destas situações, pois ambos 

os pesquisadores acreditam que cabe a ela “servir como instância crítica a ideologias 

enraizada na consciência coletiva e linguisticamente desdobradas” (USARSKI, 2006, p. 

111). 

A vulgaridade com que alguns termos considerados “sagrados” para determinada 

religião são utilizados em situações seculares são tão constrangedores a ponto de gerar 
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desde situações delicadas até incidentes diplomáticos. Usarski, citando Tworuschka, cita 

alguns exemplos deste uso inapropriado de termos religiosos em situações cotidianas: 

Por exemplo, se nós queremos suprimir certas instituições estabelecidas, dizemos que 

abatemos “vacas sagradas”, e com isso ofendemos o hinduísmo” […]. Outros exemplos 

como “O Maracanã é o templo do futebol”, ou “Imola é a Meca da Fórmula I”, segundo 

Tworuschka, demonstram a banalização dos termos religiosos: “Deve-se ter consciência 

de que tal termo designa o santuário do Islã. A fala sobre Meca […] é repugnante para 

muçulmanos, para não dizer que, nestes casos, o termo assume uma conotação de 

blasfêmia” (USARSKI, 2006, p. 111). 

Na mesma direção, Engler e Stausberg apontam os desafios dos cientistas da 

religião com relação a estas questões linguísticas, mas retomam as ideias, já vistas neste 

trabalho, de Alfred Schutz com relação ao papel da ciência em aproximar o mundo 

acadêmico (“atitude teórica”) do mundo cotidiano (“atitude natural”). Segundo esses 

autores, os pesquisadores da religião compartilham grande parte do universo conceitual 

com o mundo não acadêmico (começando com a própria categoria “religião”) O termo 

“ritual”, por exemplo, é muito comum no discurso público, mas ao mesmo tempo está 

sujeito a toda uma literatura de teorização acadêmica, e uma marca da pesquisa 

acadêmica é a utilização desta última. 

Voltando aos nossos livros didáticos, é função dos autores destes materiais 

desenvolverem conceitos religiosos com o máximo rigor acadêmico e com o maior 

respeito possível às tradições que estes correspondem. Lembrando, como já afirmado, 

que na maioria dos casos os livros didáticos de Ensino Religioso são materiais de 

formação tanto para alunos quanto para professores, devido à lacuna de formação destes 

profissionais, o que aumenta a responsabilidade dos autores e editores quanto à precisão 

conceitual: 

É função da Ciência da Religião garantir que os alunos desde o Fundamental I, no nosso 

caso específico, tenham acesso a conteúdos religiosos com precisão conceitual, 

histórica, ética, comprometida com uma “escolha lexical adequada […] capaz de 
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resgatar valores de minorias religiosas e contribui para a diminuição de tensões entre 

grupos que constituem uma sociedade multicultural (USARSKI, 2006, p. 111). 

Dessa forma, este critério é de suma importância para analisarmos, enquanto 

cientistas da religião, como os autores têm desenvolvido seus conceitos religiosos, qual 

a precisão destes conceitos; estar atento se há algum equívoco conceitual, contextual, se, 

enquanto material didático trabalhado numa instituição educacional, o material está 

cumprindo o papel de educar a partir dos termos que de fato correspondem ao universo 

estudado, visando formar alunos cidadãos que não caem mais nas armadilhas da 

vulgarização dos termos religiosos, mas que respeitam a diversidade. 

3.3.4 Iconografia 

Cientistas da religião que trabalham apenas com textos são como cegos que falam de 

paisagens que lhes foram descritas em palavras, por pessoas que podem ver 

(GRESCHAT, 2005, p. 77). 

Como indica a citação, Greschat é extremamente incisivo sobre a importância de 

os cientistas da religião trabalharem não somente com textos, mas com imagens. 

Segundo ele, somente quando esses cientistas passarem a considerar as fontes 

iconográficas em suas pesquisas é que deixarão de “se referir às religiões alheias de 

olhos fechados” (GRESCHAT, 2005, p. 77). 

Citando o provérbio “uma imagem vale mais do que mil palavras”, o autor 

categoriza as três formas de objetos que ele considera mais importantes para um 

cientista da religião, estando na primeira e na terceira categorias a observação das 

imagens: 

Primeiro, há obras por meio das quais pintores, desenhistas e escultores exprimem sua 

religiosidade; segundo, existem utensílios religiosos de todos os tipos, fabricados e 

usados por fiéis, que europeus levaram para seus museus; terceiro, há documentos sobre 

a religiosidade alheia – imagens pintadas, registros fotográficos e audiovisuais feitos 

por europeus (GRESCHAT, 2005, p. 64). 
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Estes apontamentos de Greschat são extremamente importantes para justificar a 

adoção deste critério para a análise das coleções de livros didáticos e também para 

apontar algumas questões metodológicas deste trabalho de pesquisa. 

Em primeiro lugar reconhecemos, assim como o autor, a relevância dos estudos 

sistemáticos das imagens para aprofundarmos o conteúdo religioso estudado. O estudo 

das imagens, como reconhece o próprio autor, por muito tempo ficou relegado a outros 

pesquisadores como “historiadores da arte e outros especialistas na área” (GRESCHAT, 

2005, p. 67). É reconhecido o trabalho dos cientistas da religião: “Quanto à busca de 

textos religiosos, cientistas da religião constituem vanguarda, mas, quanto ao 

engajamento na coleção de imagens religiosas, pode-se dizer o oposto: representam a 

retaguarda” (GRESCHAT, 2005, p. 74). 

Objetivamos neste critério “iconografia” assumir, enquanto cientistas da 

religião, o estudo das imagens que compõem os livros didáticos de Ensino Religioso, 

por reconhecermos, assim como Greschat e outros cientistas da religião, a importância 

desta para nos aproximarmos, utilizando outros caminhos além dos textos, do universo 

religioso. 

Em segundo lugar, a citação do autor nos aponta para uma das importantes 

questões metodológicas do trabalho, que é observar a origem da iconografia pesquisada 

(se produzida por pintores, fotógrafos, cientistas, fiéis); enfim, analisar as condições de 

produção do material iconográfico estudado. 

A proposta do critério “iconografia” é observar que tipo de trabalho os autores 

vêm desenvolvendo com relação às imagens nos livros didáticos de Ensino Religioso, se 

estão sendo propostas atividades que capacitem seus leitores a lerem as imagens, a 

deixarem-nas falar a que vieram, a contemplá-las, inquiri-las num diálogo silencioso, 

mas marcado pela curiosidade, pelo levantamento de hipóteses, pela vontade de se 

aproximar da verdade de quem as produziu; tudo com vistas a conhecermos um pouco 

mais da religião do outro. 

Nesse trabalho, compreendemos a imagem como meio de expressão e 

representação dos seres humanos nos diferentes tempos e espaços. Dada a sua 

importância, como apontada inúmeras vezes nas obras de Greschat, não podemos 

minimizá-la a mera ilustração. Entendemos que enquanto cientistas da religião é 

fundamental consideramos que a iconografia seja elevada do papel de mera ilustração 
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para o papel de fonte pelos pesquisadores e estudiosos da religião, o que inclui os 

autores relacionados a esta área. 

É importante observamos se os autores de Ensino Religioso estão contribuindo, 

em suas obras, para os leitores aprenderem a ler as imagens ou se elas aparecem apenas 

para “tornar as páginas mais atrativas para os jovens leitores” (BITTENCOURT, 2008, 

p. 70). 

A proposta deste trabalho é realizar uma análise das obras apresentadas de 

maneira minuciosa e criteriosa. Analisar quais a propostas de leituras e interpretação das 

imagens, se estas estão proporcionando aos leitores fazerem as conexões entre a cor, a 

forma, a sombra, a disposição dos objetos e das pessoas, relacionarem as técnicas de 

produção com as concepções de fé e sagrado das religiões estudadas. 

Trata-se de analisar que tipo de imagens são apresentadas: bíblicas, tribais, de 

lugares sagrados, de vitrais, de paredes, de arcos, da natureza, de seres humanos, de 

animais, de rituais? Como estas imagens foram produzidas? Por quem foram 

produzidas, pelos próprios fiéis ou por pesquisadores? Transpondo as preocupações de 

Bittencourt com relação a ilustrações para a questão das imagens, devemos questionar 

no material didático de Ensino Religioso: “As ilustrações ampliam as informações dos 

textos? O que informam as legendas? Elas auxiliam a leitura do texto?” 

(BITTENCOURT, 2008, p. 84). 

É unânime o reconhecimento da importância das imagens no processo de leitura 

e compreensão do mundo. Difundidas pela internet, TV, cinema, outdoors, jornais, 

revistas, fotografias, tablets, ícones, elas estão muito presentes em nossa vida. No 

entanto, embora sejamos inundados por imagens em todo o tempo e lugar, na maioria 

das vezes até as vemos, mas poucas vezes as lemos. Ou seja, identificamos a sua 

presença, mas nem sempre somos capazes de fazer uma leitura mais minuciosa de seu 

conteúdo de modo a estabelecer a relação entre passado (quando foi produzida) e 

presente (quando a estamos vendo). 

No estudo das religiões, a análise das imagens tem uma importância ímpar, uma 

vez que, na maioria das vezes, como afirma o artista sacro Cláudio Pastro, as imagens 

palpáveis acabam por construir nas pessoas a imagem do invisível, ou seja, elas buscam 

representar ideias como: o espírito, o(s) deus(es), a força sobrenatural, a energia, os 

anjos, o bem, o mal, o céu, o inferno e tantas outras. Em comunidades que não possuem 
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a cultura escrita, como algumas tribos indígenas ou africanas, a leitura de imagens 

torna-se ainda mais importante para a compreensão da cultura e tradição religiosa destes 

povos. 

Por fim, cientes, como afirma Greschat, de que “o material iconográfico 

caracteriza-se como uma fonte autêntica importantíssima para o estudo da religião” 

(GRESCHAT, 2005, p. 75), não podemos deixar que a análise dos livros didáticos de 

Ensino Religioso desconsidere esta importante fonte de conhecimento que é a 

iconografia. 

3.3.5 “Tolerância: uma forma de conviver”  

Não haverá paz entre as nações, se não existir paz entre as religiões. Não haverá paz 

entre as religiões, se não existir diálogo entre as religiões. Não haverá diálogo entre as 

religiões, se não existirem padrões éticos globais. Nosso planeta não irá sobreviver, se 

não houver um etos global, uma ética para o mundo inteiro (KÜNG, 2004, p. 17). 

O critério “tolerância: uma forma de conviver” surgiu de duas questões que 

consideramos primordiais para o desenvolvimento do nosso trabalho de pesquisa: uma 

referente às necessidades empíricas, infelizmente sempre atuais, de contribuir para que 

os seres humanos aprendam a respeitar o diferente, no caso específico deste trabalho, as 

religiões, isto é, a confissão de fé dos outros indivíduos e grupos sociais; e uma segunda 

questão referente ao papel da Ciência da Religião neste processo. 

Sabemos que, não obstante, têm sido a religião, muitas vezes, o germe de ideias 

e atos de intolerância e consequentemente de inúmeros conflitos, seja no campo das 

ideias simplesmente, sena no da violência física de fato. Constantemente somos 

invadidos por notícias sobre casos que demonstram como a intolerância religiosa, seja 

em Paris, seja no Rio de Janeiro, continua presente no mundo todo e como ela é nociva 

para a convivência humana. 

Hans Küng, considerado um dos maiores teólogos da contemporaneidade, atual 

presidente da Fundação da Ética Global em Tübingen (Suíça), há muito vem 

colaborando com os seus estudos sobre as diferentes religiões para a formação de uma 

Teologia que priorize o diálogo religioso e o respeito entre as diferentes civilizações. 
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Em agosto de 1993, em Chicago, Hans Küng apresentou no Conselho do 

Parlamento das Religiões Mundiais, conselho este que reuniu pela primeira vez na 

história mais de 6.500 pessoas de todas as religiões, a “Declaração sobre um éthos 

mundial”. Esta declaração, evidentemente, desencadeou um debate sobre a questão dos 

deveres de todas as religiões e civilizações em buscar atitudes de respeito mútuo, em 

discordância com as atitudes de extremismo e violência praticadas em nome da religião. 

Vivemos num mundo marcado por constantes “tensões e polarizações entre 

crentes e não crentes, entre os que estão vinculados às igrejas e os seculares, entre 

clericais e anticlericais”; marcado, também, por um “choque de civilizações como, por 

exemplo, entre a civilização muçulmana ou confucionista e a civilização ocidental” 

(KÜNG, 1999, p. 167). Para Hans Küng, só é possível mudarmos esta realidade de 

conflitos se desenvolvermos uma postura de diálogo e respeito mútuo entre os crentes e 

não crentes, assim como entre os diferentes povos. Para Küng, a democracia apenas se 

efetivará quando alcançarmos a paz entre as civilizações e as religiões. 

Mas como os cientistas da religião se posicionam diante desta realidade de 

intolerâncias religiosas? Será que comungam das mesmas ideias de Küng? 

Partindo das experiências dos cursos ministrados de religião (com diferentes 

nomenclaturas) na Europa, Usarski apresenta como a Ciência da Religião vem sendo 

concebida em alguns destes países do velho continente enquanto “disciplina de 

referência” (USARSKI, in SENA, 2007, p. 51). De acordo com o autor, são em três 

áreas que a Ciência da Religião deve desempenhar este papel de “disciplina”: 

Trata-se primeiro de unidade com a intenção de fornecer aos alunos um conhecimento 

pelo menos sobre as principais religiões do mundo e fenômenos tipicamente associados 

a elas. O segundo elemento-chave faz parte do objetivo de gerar e aprofundar no aluno a 

atitude da tolerância enquanto integrante de uma sociedade multirreligiosa e 

pluricultural. O terceiro aspecto tem a ver com o propósito de capacitar os participante 

do curso a associar suas próprias preferências ideológicas a quadros filosóficos cujo 

caráter sistemático questiona ecletismos subjetivos ingênuos e a combinação ingênua de 

elementos de origem variável muitas vezes logicamente incompatíveis (USARSKI, in 

SENA, 2007, p. 51-52). 
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O primeiro elemento-chave, embora consideremos ideal, não pode ser exigido de 

nossas fontes, uma vez que, como já apresentado nos itens anteriores, nosso material é 

confessional, não tendo, portanto, segundo a legislação brasileira, nenhum compromisso 

com a pluralidade religiosa. O terceiro, por sua vez, não condiz à realidade de nosso 

universo de análise, livros didáticos de Ensino Religioso voltados para alunos da 

Educação Fundamental I. É com relação ao segundo elemento-chave que pretendemos 

justificar a importância da Ciência da Religião para a elaboração do critério 

“Tolerância: uma forma de conviver”. 

O cientista da religião Mensching (1901-1978), no século XX, na Alemanha, já 

produzia trabalhos que associavam esta disciplina à questão da tolerância religiosa. 

Extremamente comprometido com a tolerância religiosa, Mensching escreveu obras que 

foram traduzidas em várias línguas, como Tolerância e verdade na religião, cujo 

conteúdo versava sobre a “pacificação do mundo (religioso) e incentivar a tolerância 

mútua entre religiões. Mensching reivindica o ‘postulado da tolerância’ como um 

problema que requer uma solução pela humanidade” (TWORUSCHKA, in PASSOS; 

USARSKI, 2013, p. 581). 

O que extraímos do projeto de Küng, da conscientização de ser o trabalho pela 

tolerância religiosa um dos elementos-chave da Ciência da Religião, enquanto 

“disciplina de referência”, segundo Usarski, e do compromisso da Ciência da Religião 

na aplicação do conhecimento na realidade a fim de alcançarmos um mundo mais 

tolerante, foram alguns dos elementos que nos motivaram a conceber o critério 

“Tolerância: uma forma de conviver” no nosso exercício de análise dos livros didáticos 

de Ensino Religioso. 

3.4  CONCLUSÃO  

A partir destes princípios, consideramos premente questionar de que forma os 

autores dos livros didáticos de Ensino Religioso vêm abordando em seus materiais as 

questões relacionadas a uma ética da tolerância, solidariedade e respeito. 

Pretendemos analisar se a coleções por nós selecionadas se dedicam a 

desenvolver atividades visando exclusivamente ao aprofundamento dos dogmas e 

doutrinas, a fim de reforçar a própria identidade religiosa, ou se contribuem para rever 
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os preconceitos socialmente construídos e assimilados em relação às outras 

manifestações e denominações religiosas. 

Analisaremos se os autores vêm apresentando em seus materiais didáticos este 

fascinante e misterioso universo religioso de maneira crítica, sistemática, de maneira a 

contribuir para a formação de alunos-cidadãos, independente da confessionalidade, que 

queiram entender melhor os acontecimentos contemporâneos e baseados em valores e 

princípios que como amizade, solidariedade, tolerância, respeito. Acreditamos que 

assim a Ciência da Religião poder colaborar para a formação de um mundo mais 

harmonioso, baseado no respeito e no diálogo entre as diferentes religiões e civilizações. 



 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DAS COLEÇÕES  

Neste capítulo, procuraremos apresentar, num primeiro momento, um breve 

histórico da editora que produziu a obra analisada, alguns dados biográficos dos autores, 

finalizando com a análise das obras. Analisaremos vinte livros didáticos de Ensino 

Religioso voltados para o Ensino Fundamental I, dispostos em quatro coleções 

publicadas em São Paulo a partir de 2000. Os livros foram produzidos por editoras 

importantes de amplitude nacional, algumas consideradas seculares (Moderna e Ática), 

outras religiosas (FTD e Paulinas). Vale ressaltar que a identidade secular ou religiosa 

das editoras tem cada vez mais se confundido, uma vez que ambas produzem livros 

confessionais para um mercado de escolas privadas que apresentam este perfil. 

No início dos trabalhos de pesquisa, cogitamos ter como referência para a 

análise das coleções os cinco eixos que caracterizam a proposta do FONAPER: 

“culturas e tradições religiosas”, “escrituras sagradas e/ou tradições orais”, “teologias”, 

“ritos” e “éthos”. No entanto, no decorrer no processo de pesquisa fomos percebendo a 

inadequação dessa referência. 

O FONAPER (Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso) ficou 

encarregado de desenvolver, pela primeira vez, uma proposta de parâmetros curriculares 

nacionais para o Ensino Religioso que considerasse a laicidade do Estado brasileiro e 

que, portanto, contemplasse a diversidade religiosa. Neste contexto de valorização do 

pluralismo e da diversidade cultural dentro das escolas é que em 1997 o FONAPER 

elaborou os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Religioso (PCNER). 

Os PCNER foram de grande importância para o avanço dos cursos de Ensino 

Religioso, principalmente no sentido de dar um salto da visão catequética para uma 

visão de Ensino Religioso enquanto área do conhecimento. Os PCNER buscaram 

desenvolver o estudo das religiões sem compromissos proselitistas, mesmo que ainda 

dentro de uma perspectiva mais cristão-católica. Passaram a propor, em termos de 

parâmetros curriculares nacionais, o estudo da religião no plural. Eles foram 

fundamentais, também, na diversificação das fontes e na introdução de conteúdos e 

atividades que buscassem desenvolver o respeito à diversidade religiosa. 

Como ressalta Giumbelli (2010), de acordo com a perspectiva da Ciência da 

Religião, o documento produzido pelo FONAPER fica comprometido com uma 
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abordagem teológica, ao considerar o “transcendente” como objeto do Ensino 

Religioso: 

O transcendente […] seria o locus ao qual convergiriam as “respostas às perguntas que 

o ser humano faz a si mesmo e ao informante”. Prosseguindo, o documento indica que 

“cada uma dessas respostas organiza-se num sistema próprio, obedecendo a uma 

estrutura comum”. Diversidade e unidade são assim equacionadas, e o que há de 

comum servirá de base para a “organização e seleção dos conteúdos de Ensino 

Religioso” (GIUMBELLI, 2010, p. 41). 

Podemos observar, o que fica ainda mais evidente nos cinco eixos que 

caracterizam a proposta do FONAPER, que o “transcendente traduz-se em ‘fenômenos 

necessariamente específicos, que para serem compreendidos dependem de 

conhecimentos históricos e sociológicos” (GIUMBELLI, 2010, p. 42). No entanto, por 

mais que este conhecimento histórico e sociológico resgate as diferentes tradições 

religiosas do Ocidente e do Oriente, que envolva as religiosidades de matriz indígena e 

africana, os documentos do FONAPER, compreendem que essa diversidade cultural das 

religiões possue uma estrutura comum, que segundo eles trata-se do conteúdo teológico 

e ético. O documento deixa claro que é justamente este caráter teológico e ético comum 

a todos os “fenômenos religiosos” que dá conta de revelar o transcendente. 

Sendo assim, não podemos ter os PCNER como fonte de referência para a 

análise das coleções, mesmo sendo as nossas fontes confessionais, pois da perspectiva 

da Ciência da Religião os PCNER já estão comprometidos com a fé, a Teologia, mesmo 

que dentro de uma perspectiva pluralista. 

Nosso objetivo não é discorrer sobre as contribuições e limites dos PCNER 

elaborados pelo FONAPER, mas apenas justificar a nossa mudança de referencial de 

análise das coleções no trabalho de pesquisa. 

Durante o processo de pesquisa e de maneira mais contundente na qualificação, 

fomos chegando à constatação de como as propostas do FONAPER não mais 

correspondiam a uma realidade do Ensino Religioso que se propõe comprometido com a 

perspectiva da Ciência da Religião. Isso tudo mesmo conscientes das dificuldades e 

limites desta transposição didática, uma vez que vemos a Ciência da Religião enquanto 
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proposta teórica e metodológica mais presente nos discursos e produções acadêmicas do 

que nas salas de aula das escolas brasileiras tanto privadas quanto públicas. 

Dessa forma, optamos por tentar fazer esta transposição didática, a partir de uma análise 

qualitativa desta pequena amostra de livros didáticos de Ensino Religioso. E o fizemos guiados 

pelos pressupostos teóricos e metodológicos da Ciência da Religião. Este exercício de análise 

foi desenvolvido a partir das seguintes categorias (já apresentadas e definidas no capítulo 

anterior): (1) precisão histórica; (2) lugar de onde se fala sobre religião (outsider/insider); (3) 

precisão conceitual; (4) iconografia e (5) “tolerância: uma forma de conviver”. 

Nosso principal objetivo neste trabalho de pesquisa, tendo em vista a perspectiva 

da Ciência da Religião, não está em analisar ou julgar o caráter confessional da coleção, 

uma vez que esta foi nossa opção de fonte. Nosso objetivo é olhar dentro das coleções e 

procurar observar como a(s) religião(ões) é (são) estudada(s), quais os recursos 

didáticos metodológicos utilizados, quais as principais temáticas, se o material está 

comprometido apenas com o aspecto proselitista ou se desenvolve trabalhos voltados 

para a formação cidadã dos alunos, para promoção de uma postura de tolerância. 

Embora estejam intimamente associados, nossa preocupação não está no 

conteúdo de fé da coleção, mas no seu conteúdo histórico e nas práticas metodológicas. 

Buscamos observar se a religião foi trabalhada como forma de conhecimento ou 

exclusivamente como conteúdo de evangelização. 

Visamos, a partir destas análises, apontar as lacunas e deficiências nos discursos, 

do ponto de vista da Ciência da Religião, e não do ponto de vista ideológico. Segue, 

abaixo, um quadro sinótico com as coleções estudadas. 

Tabela 2: Coleções selecionadas (fonte primária) 

COLEÇÃO AUTORES(AS) EDITORA CIDADE EDIÇÃO ANO 

Entre amigos Moderna Moderna São Paulo 2. ed. rev. e ampl. 2007 

Jeitos de crer Dora Incontri 

Alessandro C. Bigheto 

Ática São Paulo 1. ed. 2009 

Crescer com alegria e fé Ednilce Duran 

Glair Arruda 

FTD São Paulo 1. ed. 2012 

Ensino Religioso fundamental Maria Inês Carniato Paulinas São Paulo 2. ed. rev. e ampl. 2010 
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4.1  COLEÇÃO “ENTRE AMIGOS”  

4.1.1 Sobre a editora 

A editora Moderna foi fundada em 1968 e adquirida, juntamente com a editora 

Salamandra, fundada em 1980, pelo grupo Santillana em 2001. Em 1960, na Espanha, 

foi fundada a editora Santillana, que passou a ser o braço editorial do grupo PRISA. 

O PRISA é um grupo presente, atualmente, em vinte e dois países, onde atua nas 

áreas de educação, informação, entretenimento e nos mercados de língua espanhola e 

portuguesa. Na área social, desenvolve seus projetos por meio da Fundação Santillana, 

entidade mantida pelo grupo. 

O grupo setoriza suas publicações da seguinte forma: a editora Moderna publica 

livros didáticos para as escolas públicas e privadas, bem como livros de literatura 

infanto-juvenil; a editora Salamandra publica literatura e livros interativos para crianças, 

bebês e pré-adolescentes; já as editoras Richmond e Santillana Español publicam 

materiais para o ensino de idiomas. O grupo também participa da avaliação educacional 

(AVALIA) e do sistema de ensino (UNO). 

4.1.2 Sobre os autores  

A coleção não apresenta autores, mas apenas indica tratar-se de uma “Obra 

Coletiva concebida e produzida pela editora Moderna”. A editora aparece, portanto, 

como organizadora da obra. 

4.1.3 Análise da coleção 

A coleção Entre amigos, de Ensino Religioso, é composta por nove volumes, 

sendo cinco volumes para os alunos do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental 

de nove anos, primeiro ciclo, ou Ensino Fundamental I, e outros quatro para os alunos 

do sexto ao nono ano, segundo ciclo, ou Ensino Fundamental II. Os livros estão 

atualmente na segunda edição (2007). A coleção é formada pelos livros do aluno e pelo 

manual do professor. 

Para este trabalho de pesquisa foi considerada a segunda edição dos cinco 

primeiros volumes voltados para os alunos do primeiro ao quinto ano do Ensino 

Fundamental I. 
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Todos os livros são divididos em quatro unidades temáticas, cada uma delas é 

subdividida em dois capítulos, cada capítulo é dividido em dois temas. Nos três 

primeiros volumes as duas primeiras unidades apresentam temas relacionados a 

passagens do Antigo Testamento, enquanto as outras duas unidades, temas relativos a 

passagens do Novo Testamento. Nos dois últimos volumes, apenas a primeira unidade 

apresenta temas relacionados ao Antigo Testamento e as demais se referem ao Novo 

Testamento. 

De acordo com a apresentação inicial da coleção, esta distinção acontece devido 

ao seguinte propósito: “Para os alunos de seis a oito anos, o foco da obra foi a vida de 

Jesus e a origem do cristianismo. Para os alunos de nove a dez anos, trabalhamos 

conceitos ligados à História, à Sociologia e à Antropologia” (v. 1, p. 3). Esta distinção é 

importante, pois demarca algumas diferenças significativas entre os três primeiros 

volumes da coleção e os dois restantes. Além da questão de um enfoque maior na vida 

de Jesus nas três últimas unidades, temos no volume quatro a introdução de outras 

religiões. Se nos primeiros volumes encontramos algumas poucas citações do judaísmo, 

no quarto encontramos majoritariamente as religiões abraâmicas e algumas citações das 

religiões orientais, indígenas e africanas. No volume cinco, a presença das outras 

religiões fica reduzida e volta a concentração no catolicismo. 

Os livros variam entre 117 a 160 páginas, dependendo da série. Cada unidade é 

organizada nas seguintes seções: explorar, refletir, organizar/aplicar, descobrir. No final 

das unidades ímpares, há uma proposta de projetos para serem desenvolvidos em grupo; 

no final das unidades pares há uma proposta de avaliação dos conteúdos. 

Escolhemos a segunda edição por ter ampliado as seguintes questões com 

relação à primeira: as propostas de projeto e avaliação nos finais dos capítulos e a 

criação da seção “Descobrir”. A seção “Descobrir”, segundo a orientação do manual, foi 

criada para a ampliação da formação cultural do aluno. Ela foi subdividida em três itens: 

Dicionário da fé (conteúdos sobre catequese, liturgia e significados de alguns símbolos 

da Igreja Católica Apostólica Romana); O reino de Deus hoje (apresenta práticas 

solidárias e fraternas, desenvolvidas por indivíduos ou grupos que tiveram como 

inspiração as ações de Jesus); e Patrimônio cultural, que apresenta relatos e obras de 

arte com temática bíblica. 
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4.1.3.1 Precisão histórica  

Observando a organização dos conteúdos apresentada na coleção Entre amigos, 

pudemos verificar algumas questões importantes para compreendermos a “precisão 

histórica”. 

Verificamos que os conteúdos são apresentados na coleção em ordem 

cronológica, isto é, seguindo uma ordenação sequencial dos acontecimentos no tempo, e 

de forma espiral
1
. Uma terceira característica da coleção é ter a Bíblia Católica como 

fonte praticamente exclusiva, uma vez que a maioria dos textos são adaptações de 

passagens bíblicas. 

Nessa perspectiva, as principais temáticas que estruturam a coleção 

(criacionismo, aliança com Deus, vida e morte de Jesus e o que devemos aprender com 

Jesus) vão sendo apresentadas a cada volume a partir de uma adaptação, em ordem 

cronológica, de passagens bíblicas, de maneira gradual. 

Levando em conta estas características estruturais da obra e considerando que 

organização temporal não deve ser confundida com o desenvolvimento da noção de 

tempo, observamos alguns comprometimentos da coleção com relação à imprecisão 

temporal. A noção de tempo está diretamente relacionada ao entendimento histórico e as 

imprecisões temporais contribuem para imprecisões históricas. 

A ideia não é apresentar todos os momentos em que localizamos esta fragilidade 

na “precisão do tempo histórico”, mas a partir de alguns exemplos trazer o debate para 

reflexão. 

Logo nos primeiros volumes constatamos a pouca precisão histórica temporal 

em alguns textos, como por exemplo: “Já havia se passado muitos e muitos anos. Agora 

a quantidade de gente na terra era bem grande” (v. 1, p. 21): “Antigamente no Brasil, 

muitos bebês morriam por falta de assistência médica […]. Certo dia, a médica 

brasileira Zilda Arns descobriu uma fórmula barata e eficiente” (v. 2, p. 56). 

Os tempos históricos apresentados são sempre muito imprecisos: “Muitos e 

muitos anos”; “Muito tempo depois”; “Antigamente”; “Certo dia”… Consideramos que 

a falta de precisão no tempo histórico pode vir a comprometer o conteúdo, mesmo 
                                                           
1
 O trabalho pedagógico em espiral acontece quando o mesmo conteúdo é apresentado mais de 

uma vez, porém de diferentes maneiras e níveis de profundidade, procurando levar em conta a 

etapa de desenvolvimento da criança. 
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sabendo que este conteúdo será revisto e ampliado em outros momentos da coleção. É 

fundamental buscar precisar o tempo histórico, mesmo que nos primeiros volumes 

sejam utilizadas unidades de tempo mais amplas, como “período histórico”, “século”, e 

nos volumes mais avançados unidades de tempo mais precisas como “ano” e, quando 

possível e necessário, “mês”, “dia” etc. Os fatos históricos (incluindo os religiosos) 

acontecem no tempo e no espaço definido. Os leitores precisam desta referência para 

uma compreensão mais eficaz e precisa da religião estudada. 

Ainda com relação ao tempo, outra questão que despertou nossa atenção foram 

as passagens, geralmente as adaptações bíblicas, em que há uma confusão entre o tempo 

mítico e o tempo histórico como se o primeiro estivesse dentro do segundo. Do ponto de 

vista da Ciência da Religião, compreendemos que o tempo na narrativa mítica é 

impreciso mesmo, atemporal. No entanto, quando o mito passa a ser considerado como 

verdade histórica, temos um problema histórico, pois o tempo histórico é cronológico. 

• Exemplo de tempo mítico: “Muito tempo depois, Deus fez uma outra aliança 

com um descendente de Noé, chamado Abraão” (v. 1, p. 22). 

• Exemplo de tempo histórico impreciso: “Com relação à Irmã Dulce […], anos 

mais tarde, com o apoio das autoridades, ela fundou o hospital Santo Antônio, o 

hospital da criança e vários centros de saúde e de ensino” (v. 1, p. 90). 

Em alguns momentos, também pudemos identificar imprecisões quanto à própria 

narrativa bíblica, considerando a abordagem confessional como histórica, a ponto de 

algumas vezes alterar o conteúdo religioso. Vejamos alguns exemplos. Ao 

desenvolverem o tema “Jesus é traído por um amigo”, os autores apresentam a seguinte 

adaptação da passagem do Evangelho de João (Jo 12,3): 

Jesus estava na casa de conhecidos quando uma mulher despejou um vidro de perfume 

muito caro na cabeça dele. Vendo aquilo, Judas Iscariotes ficou irritado e reclamou com 

a mulher. Porém, Jesus o repreendeu dizendo que ele deixasse a mulher em paz. Judas 

ficou furioso, e sua raiva foi tanta que ele resolveu trair Jesus (v. 2, p. 73). 

Do ponto de vista teológico, associar a traição de Judas a Jesus a uma simples e 

pontual questão de inveja por um perfume acabou por esvaziar o Projeto de Salvação de 
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Deus. As razões políticas, econômicas e religiosas que envolveram a traição de Judas 

foram negligenciadas nessa versão. 

Do ponto de vista da Ciência da Religião, esta versão aponta para as 

fragilidades, e imprecisões, também, nas narrativas bíblicas e considera que este é um 

problema para os teólogos e não para os cientistas da religião. 

Importante ressaltar que as imprecisões tanto nas narrativas históricas quanto 

míticas muitas vezes acontecem quando autores e editores optam por apresentar versões 

aparentemente menos complexas, visando facilitar o discurso. Consideramos, do ponto 

de vista histórico, teológico e pedagógico, esta opção extremamente perigosa e 

reducionista, arriscando comprometer a versão dos fatos. 

O critério “precisão histórica” foi elaborado exatamente com a preocupação de 

observar, apontar e criticar quando a falta de dados históricos, em alguns casos, até 

mesmo versões incorretas da história, compromete a compreensão da religião estudada, 

independentemente de sua confessionalidade. 

Como a coleção Entre amigos tem como texto-base adaptações de passagens 

bíblicas, interpretadas como narrativas míticas pela Ciência da Religião, a análise da 

“precisão histórica” fica circunscrita a textos de apoio, textos da seção “Descobrir”, que 

apresentam outras fontes com conteúdo histórico. Por exemplo, observamos que nos 

volumes três e quatro, talvez por conta da faixa etária, há uma maior variedade de 

fontes; logo, os dados históricos estão mais presentes. 

Embora os volumes três, quatro e cinco apresentem um compromisso mais 

significativo com relação a “precisão histórica”, a imprecisão com relação ao tempo e 

ao conteúdo histórico ainda estão presentes. 

Por exemplo, no volume três, o texto referente à questão da invasão dos EUA no 

Iraque traz a seguinte orientação temporal para desenvolver a história: “há alguns anos 

atrás” (v. 3, p. 80). Mais uma vez, fica a dúvida: quantos anos atrás? 500, 50, ou 5? A 

resposta faz toda a diferença em termos de contexto histórico para compreendermos a 

situação dos EUA e do Iraque dentro de um contexto mundial. 

Este exemplo também traz à tona a ausência de algo que muito colabora para a 

compreensão histórica das religiões: os mapas. A maioria dos textos refere-se a religiões 

surgidas antes de Cristo, em regiões distantes do Brasil (Oriente Médio, por exemplo), 

citam lugares não muito comuns para as crianças brasileiras nesta faixa etária e que 
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mudaram de nome. Por serem conteúdos embasados em períodos tão distantes, antes ou 

no período de Jesus, a ausência de um contexto histórico mais preciso e a ausência de 

mapas dificulta a compreensão das crianças dos fatos narrados. 

No texto referente à guerra do Iraque, por exemplo, os autores não apresentam 

nenhum mapa que ajude os alunos a localizarem os EUA, o Iraque e o Brasil. 

O espaço é formado historicamente; ter o mapa como recurso contribui muito 

para compreender a história, os conflitos religiosos, os deslocamentos dos seres 

humanos, seus interesses econômicos, sociais e religiosos. 

Enfim, queremos ressaltar quanto a simplificação, descontextualização e 

imprecisão histórica acabam por comprometer o conteúdo da(s) religião(ões) 

estudada(s). 

Vale lembrar, como já apresentado em capítulos anteriores, que os livros 

didáticos de Ensino Religioso formam alunos e professores, uma vez que existem 

lacunas na formação de conteúdos religiosos, por parte dos professores que ministram 

aulas de Ensino Religioso para estas faixas etárias. Esta realidade amplifica a 

problemática da falta de “precisão histórica” nos livros didáticos de Ensino Religioso, 

pois a possibilidade de o professor não ter recursos para identificar a ausência de dados 

ou os equívocos históricos são grandes, comprometendo o aprendizado e a formação 

dos alunos no estudo das religiões. 

4.1.3.2 Lugar de onde se fala sobre religião (outsider /insider)  

O fato de a coleção ser composta, quase que exclusivamente, por adaptações de 

passagens bíblicas tanto do Antigo quanto do Novo Testamento deixa claro o lugar de 

onde se fala sobre a religião. A intenção deste critério, de acordo com os princípios 

teóricos e metodológicos da Ciência da Religião, é procurar identificar se este lugar 

insider compromete o conceito religioso do catolicismo, no caso específico deste 

trabalho, e das demais religiões abordadas na coleção. 

Nossas observações demonstraram que o caráter insider da coleção na maioria 

dos textos e atividades não comprometeu nem a visão do catolicismo, nem a visão das 

demais religiões. Contudo, em algumas situações, principalmente quando referente às 

religiões indígenas, o insiderismo compromete as outras religiões abordadas. 
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Vejamos alguns exemplos em que a relação outsider-insider se efetiva de 

maneira dinâmica, colaborando para a aproximação entre duas tradições religiosas. 

Na seção “Descobrir – Patrimônio cultural”, os autores desenvolvem o tema “O 

dia do perdão” a partir de uma comparação entre o significado e a forma como este dia é 

celebrado tanto por judeus quanto por cristãos: 

Nos meses de setembro ou de outubro, o povo celebra o Iom Kipur, que é o Dia do 

Perdão. Esse dia significa que Deus perdoa o ser humano arrependido que se apresenta 

diante dele […]. 

Entre católicos, também é preciso perdoar para promover a reconciliação esperada por 

Deus. Assim como Deus perdoou por meio de Jesus, devemos perdoar as pessoas que 

nos ofendem (v. 2, p. 70). 

Esta foi a primeira vez que os autores trabalharam uma celebração, levando em 

conta o significado desta para outra religião. Importante observar que a perspectiva 

insider não comprometeu a apresentação do significado da comemoração do Iom Kipur 

para os judeus. O texto não prioriza a compreensão católica do perdão, chega até a 

aproximar católicos e judeus na interpretação desta celebração, considerando as 

diferenças entre as duas tradições. Vejamos mais um trecho em que esta ideia fica mais 

evidente: 

Para as pessoas da religião judaica, o Iom Kipur é uma data muito importante. Mas não 

é apenas nesse dia que o povo judeu deve pedir perdão por seus erros e perdoar seus 

inimigos, pois eles seguem os mandamentos de Deus. 

Também para os cristãos, todo dia é dia de perdoar e ser perdoado, conforme os 

Mandamentos de Deus e de Jesus (v. 2, p. 71). 

O texto transmite a ideia de que católicos e judeus valorizam a atitude de 

perdoar porque ambos seguem os “Mandamentos de Deus”. Os católicos, porém 

consideram os “Mandamentos de Deus e Jesus”, sendo que esta diferença não aparece 

de maneira valorativa, ou no sentido de julgamento, mas aparece apenas como 

diferença. 
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O volume quatro traz outras religiões além da católica. Embora, logo na primeira 

unidade do volume, encontremos uma foto do “Solo sagrado”, templo da Igreja 

Messiânica Mundial, em São Paulo, as religiões que são de fato trabalhadas neste 

volume são as abraâmicas. O nosso foco, porém, neste critério é observar como, no 

caso, a igreja Messiânica é abordada, se há um comprometimento em sua apresentação 

por conta da posição insider da obra. 

Figura 1 

 

Fonte: Entre amigos, v. 4, p. 9 

Podemos observar que a abordagem é insider ao considerar que existe um Deus. 

Contudo, dialoga com as outras religiões ao apresentar a foto de um templo religioso 

que não o católico como uma possibilidade de se chegar a Deus. Na atividade proposta, 

na mesma página, convidam-se os alunos a levantarem as diferentes possibilidades de 

falar com Deus. 

No volume cinco, a posição insider dos autores muito colaborou para fazer jus à 

participação de outras tradições, que não apenas a católica, para a derrubada da ditadura 
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militar no Brasil. A posição nitidamente insider é revelada na primeira frase do texto: 

“Não foi apenas no tempo de Jesus que pessoas foram perseguidas por suas opiniões e 

convicções. No Brasil, em tempos não muito distantes, entre 1964 e 1985, o país e seus 

habitantes viveram um triste período chamado ditadura militar” (v. 5, p. 104). Vemos 

que o ponto de referência é Jesus; ele também foi perseguido para libertar a 

humanidade. O texto avança citando exemplos de líderes religiosos católicos, como 

Dom Paulo Evaristo Arns, Dom Helder Camara, porém apresenta, também, a 

participação do rabino Henry Sobel e do pastor presbiteriano Jaime Wright ao citar o ato 

ecumênico realizado em 1975 denunciando a morte do jornalista judeu Vladimir Herzog 

pelos militares. 

Figura 2 

 

Fonte: Entre amigos, v. 5, p. 105 

Nos volumes um, dois e três, encontramos apenas o cristianismo católico; já nos 

volumes quatro passamos a encontrar imagens e citações do cristianismo ortodoxo, 

luterano, presbiteriano (v. 4, p. 12). A ênfase, obviamente, é o catolicismo, porém o 

universo religioso começa a ser ampliado, mesmo com algumas “escorregadas” de 

apresentação de algumas religiões. 

Vejamos agora um exemplo de quando a abordagem insider, neste caso de viés 

eurocêntrico, compromete a visão da outra religião. Ao explicar o conceito politeísta das 

religiões indígenas pré-colombianas, os autores fazem a seguinte afirmação: “Veja, 
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alguns dos deuses que eram cultuados no México. Naquela época, os astecas, povo que 

habitava a região, ainda não conhecia os deuses da nossa cultura” (v. 4, p. 18). 

Podemos observar a posição insider, de referência cristão-católica, quando o 

texto insinua quase que um “atraso” dos astecas pelo fato de estes ainda não 

conhecerem o catolicismo. 

O inverso não é questionado, ou seja, os cristãos também não conheciam as 

religiões do império asteca, mas isto não parece fazer diferença. 

Estas afirmações reforçam uma compreensão eurocêntrica de certos processos 

históricos como a colonização das Américas, justificando e legitimando a aplicação da 

“guerra justa” aos povos que não possuíam conhecimento da fé, se recusavam à 

conversão, eram hostis com os vassalos e aliados portugueses, e quebravam pactos e 

desenvolviam a antropofagia (SCHWARCZ. STARLING, 2015, p. 41). 

Outro momento em que a posição insider compromete a visão da religião 

retratada é no capítulo um do volume quatro, quando os autores apresentam o 

nascimento do judaísmo e com ele a crença de um Deus único. Vejamos um pequeno 

trecho: 

Com o passar do tempo, os seres humanos evoluíram ainda mais e sentiram necessidade 

de buscar outras formas espirituais e de conhecimento. Assim, deixaram de adorar os 

fenômenos naturais e criaram as religiões como forma de explicar a origem do mundo e 

sua evolução. Muitas dessas religiões também eram politeístas (v. 4, p. 19). 

O texto traz uma ideia evolucionista de religião, em que a crença em 

“fenômenos naturais” é vista como menos evoluída do que as crenças em deus ou 

deuses. Mesmo que no final do texto os autores abram uma possibilidade de posição 

outsider, ao citarem os politeístas, esta abordagem tem um descompromisso com a 

antropologia e com as religiões que cultuam os elementos da natureza. A ideia de 

evoluir está associada à adoção de uma religião, à crença de deus e deuses, e 

desconsidera as religiões indígenas, africanas e os que não têm religião. É nítido neste 

exemplo como a abordagem insider comprometeu a visão histórica das religiões 

anteriores ao judaísmo. 
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4.1.3.3 Precisão conceitual  

O objetivo deste critério é observar a maneira como são tratados didaticamente 

os conceitos, isto é, se há uma preocupação por parte dos autores e editores com a 

formação precisa dos conceitos religiosos, tanto da religião católica, quanto das demais 

religiões trabalhadas na coleção. 

Nos primeiros volumes observamos o uso de vários conceitos que não foram 

desenvolvidos, nem no decorrer da explicação do tema, nem num glossário. O fato de 

ser uma coleção para alunos do Fundamental I, isto é, crianças de 6 a 10 anos, faz-nos 

pensar ainda mais na importância da formação conceitual correta dos termos religiosos 

desde as séries iniciais. 

O que pretendemos ressaltar neste item é que, uma vez que o conceito aparece 

no texto, no exercício, na legenda, enfim, no livro, ele precisa ser explicado, e explicado 

da maneira mais precisa possível. A questão conceitual, nos livros de Ensino Religioso, 

é delicada e exige muita atenção por parte dos autores e editores. O fato de o Ensino 

Religioso trabalhar com muitos termos subjetivos, alguns bem distantes do universo das 

crianças, e que exigem conteúdo de fé, ratifica a importância de observamos com 

atenção este critério. 

Vejamos alguns exemplos em que os conceitos aparecem sem explicação. No 

volume dois, temos várias palavras que se apresentam nesta situação. Nas páginas 74 e 

75, aparece a palavra apóstolo sem nenhuma explicação no texto, nem mesmo no 

glossário. Na página anterior, os que seguiam Jesus eram chamados de amigos, depois 

eles aparecem como apóstolos. Será que são as mesmas pessoas? Quais as diferenças 

entre eles? 

Na página 81, a palavra sepultado é citada sem nenhuma explicação; o mesmo 

acontece na página 84, com a expressão “Adro da Igreja”, que aparece na legenda da 

foto de uma igreja, que a princípio deveria servir para trazer mais dados sobre a foto. 

Ainda nas páginas 84 e 85, a expressão Paixão de Cristo, que não havia aparecido em 

nenhum momento anterior, se faz presente, mas sem nenhuma explicação. Este termo 

exemplifica caso de conceitos que exigem, mais que um glossário, uma explicação 

contextualizada. Lembrando que estamos tratando do volume dois, elaborado para 

crianças entre 6 e 7 anos, talvez o termo Paixão, para esta faixa etária, possa estar 

restrito ao âmbito erótico, podendo levantar dúvidas, por exemplo, sobre por qual 
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mulher Jesus estava apaixonado. A ausência de explicação sobre o significado histórico 

e religioso da Paixão de Cristo pode deslocar a questão central da Páscoa Católica a um 

caso amoroso, o que tornaria o tema ainda mais polêmico, por se tratar de Jesus. Ainda 

com referência a este termo, na página 84 os autores se referem à Paixão de Jesus; na 

página seguinte, à Paixão de Cristo. Seria a mesma pessoa? 

Preocupação semelhante exige um conceito extremamente difícil: “Reino de 

Deus”, que apare na página 46 do mesmo volume. O termo é citado, pela primeira vez, 

mas nenhuma estratégia pedagógica é apresentada para explicar o que seria este reino. 

Será que ele seria parecido com o reino dos reis e princesas que as crianças do 

Fundamental I conhecem? Quem seriam os “vilões” que Deus teria que enfrentar? Onde 

fica? Na floresta? Tem príncipes e princesas? Muitas dúvidas deveriam ser dirimidas de 

maneira sistemática, metodológica, para a elaboração deste importante conceito. 

Outras palavras como “missionária” (p. 56), “sacrário” (p. 89) e “vigília” (p. 

101) também aparecem nos textos e legendas sem nenhuma explicação, sem nenhuma 

referência no glossário. 

No quarto volume, temos um exemplo de imprecisão conceitual extremamente 

relevante. Partindo do tema “Dialogando com Deus”, os autores apresentam através de 

fotos como este diálogo acontece em outras religiões, tais como budismo, islamismo, 

judaísmo, siquismo. As questões desta página de abertura do capítulo questionam se os 

alunos conhecem outras religiões e convidam-nos a conhecê-las no decorrer do volume. 

Chamamos atenção para a imprecisão conceitual com relação ao budismo, pois, quando 

os autores apresentam uma menina girando as rodas de oração como forma de “dialogar 

com deus”, ignoram que os budistas não acreditam em um deus ou em deuses. 
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Figura 3 

 

Fonte: Entre amigos, v. 4, p. 10 

Observamos que mais do que “imprecisão conceitual”, em alguns momentos, a 

coleção não desenvolve muitos conceitos, nem no sentido informativo (glossário), nem 

no sentido construtivista, em que os conceitos vão sendo elaborados a partir da 

participação ativa do aluno, de uma variedade de procedimentos didáticos. Ambas as 

estratégias estarão mais presentes a partir do volume três. Consequentemente, os 

exercícios propostos, principalmente nas séries inicias, exigem muito mais 

memorização do que aplicação de conceitos. 

A ausência da explicação dos conceitos ou sua imprecisão compromete, quando 

não impossibilita, a compreensão das religiões estudadas. Quando autores e editores não 
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se comprometem com uma formação conceitual desde as séries iniciais, corremos o 

risco de formar alunos sem referências históricas, incapazes, portanto, de identificar e 

compreender as diferenças, correndo o sério risco de caírem nas interpretações 

generalistas, superficiais. A precisão conceitual é uma das ferramentas fundamentais 

para fazermos o salto que Schutz propõe da visão de mundo doméstica para uma visão 

de mundo mais “acadêmica”, problematizadora, que não aceita as generalizações. Para 

os cientistas da religião, o perigo de um conhecimento equivocado é que este pode 

promover ações equivocadas. A imprecisão conceitual nos estudos das religiões pode 

ser o ponto de partida das atitudes de intolerância religiosa. 

4.1.3.4 Iconografia 

No capítulo anterior, ao justificarmos a pertinência deste critério para a análise 

dos livros didáticos de Ensino Religioso, procuramos enfatizar a nossa compreensão 

deste recurso enquanto fonte merecedora do mesmo status dos oficias textos escritos no 

desenvolvimento do conhecimento da história e, portanto, das religiões. Nossa 

preocupação é procurar observar que lugar as imagens ocupam nesta coleção, que 

tratamento lhes é conferido. Trata-se de observar se as imagens e legendas ampliam as 

informações do corpo do texto. O objetivo é analisar se as imagens apresentadas na 

coleção de fato colaboram para o conhecimento da(s) religião(ões). 

As ilustrações são a linguagem iconográfica predominante na coleção. Elas 

foram a maneira como autores e editores procuraram traduzir temáticas distantes no 

sentido temporal (por exemplo, de antes de Cristo) e também no geográfico (por 

exemplo, Palestina), bem como para representar conceitos religiosos extremamente 

abstratos como “ressurreição”, “Espírito Santo”, “Deus”, “milagre”, e tantos outros, 

para crianças do Fundamental I. 

As fotografias, mapas, tirinhas, charges, obras de arte aparecem de maneira 

tímida na coleção. Nos primeiros volumes são praticamente inexistentes, prevalecendo 

as ilustrações. 

Queremos trazer para colaborar em nossa análise iconográfica dos livros de 

Ensino Religioso as ideias apresentadas por Bittencourt (2008) ao desenvolver as 

questões relativas à “ilustração dos livros didáticos”. Independentemente de serem 

livros de história ou de outra disciplina, a autora apresenta a questão econômica para 
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discutir o crescimento da presença das ilustrações nos livros didáticos em detrimento do 

uso de imagens. Bittencourt justifica esta transição da seguinte maneira: 

Os livros didáticos não podem ser caros, mas necessitam de gravuras como pressuposto 

pedagógico da aprendizagem, principalmente para os alunos do ensino elementar […]. 

Para diminuir gastos e proporcionar preços mais acessíveis aos alunos, as editora 

brasileiras usam desenhistas para reproduzir quadros ou gravuras de livros estrangeiros 

ou mesmo de edições anterior com reproduções cuidadosas (BITTENCOURT, 2008, p. 

76). 

Longe de querer afirmar que este seja o caso desta coleção, que a opção da 

editora pela ilustração tenha sido por questões financeiras e não pedagógicas; apenas 

consideramos relevante trazer a discussão que define e caracteriza o destino de muitos 

livros didáticos. 

Figura 4 

 

Fonte: Entre amigos, v. 5, p. 81 

O recurso iconográfico mais utilizado, após as ilustrações, são as tirinhas 

(exemplos: da Mafalda, do Snoopy, da turma da Mônica, do menino Maluquinho, do 
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Calvin e Haroldo). Observamos que as tirinhas estão diretamente relacionadas com a 

temática do capítulo e estabelecem uma relação com os textos. No entanto, nem todas as 

tirinhas são acompanhadas de um roteiro de análise; algumas aparecem apenas como 

ilustração do tema. 

Figura 5 

 

Fonte: Entre amigos, v. 2, p. 65 

Figura 6 

 

Fonte: Entre amigos, v. 3, p. 98 

Figura 7 

 

Fonte: Entre amigos, v. 5, p. 54 

As imagens, na sua maioria, são de crianças em situações cotidianas 

relacionadas ao tema do capítulo, imagens de obras de arte, personalidades ligadas à 
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religião, imagens de lugares e livros sagrados etc. As temáticas das imagens são 

correspondentes aos conteúdos trabalhados nas unidades. No entanto, algumas questões 

relacionadas à qualidade gráfica e à metodologia nos chamaram a atenção. Pudemos 

observar que em todos os volumes da coleção havia a presença, em um capítulo ou 

outro, de imagens que apresentavam alguns destes problemas: resolução muito baixa, 

imagens pequenas, sem legendas, ou com legendas condensadas, com pouquíssimas 

informações sobre a obra, sobre o artista, sobre período histórico. Outras apresentavam 

problemas com relação à metodologia, isto é, imagens que não eram acompanhadas de 

um roteiro ou exercícios que as trabalhassem como fonte de informação e não como 

mera ilustração do tema, inseridas para compor página, preencher espaço. Essa 

realidade dificulta o trabalho do professor e a compreensão dos alunos. A criança 

precisa de imagens para desenvolver o seu processo de conhecimento de forma ativa e 

reflexiva. 

Vejamos alguns exemplos de imagens apresentadas na coleção com baixa 

resolução, pequenas, com legendas incompletas, sem roteiro de análise: 

Figura 8 

 

Fonte: Entre amigos, v. 2, p. 84-85 

A imagem das páginas 84 e 85 é de uma obra do Aleijadinho, intitulada “Passos 

da Paixão”, feita no século XVII. A imagem está dividida pela espiral do livro em duas 
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páginas, comprometendo a sua visibilidade. Possui tamanho bom, mas baixa resolução, 

foto escura, embaçada, aparecendo mais o chão da igreja do que Jesus e seus apóstolos, 

o que dificulta os alunos a explorá-la para responder as perguntas do exercício. 

No canto direito da página 85, há uma ilustração representando o Aleijadinho. 

No entanto, a ilustração é apenas uma cabeça solta, pequena e escura, dificultando ao 

aluno estabelecer um diálogo entre ela e a imagem das obras ou o texto 

Abaixo da ilustração do Aleijadinho, ainda na página 85, há uma ilustração de 

um homem bem vestido esculpindo uma cabeça. Quem é o homem? Quem ele 

representa, Aleijadinho? Não poderia ser, pelas vestes e pela cor da pele. Será que está 

representando todos os escultores? A ilustração, sem legenda, sem proposta de reflexão, 

parece se restringir a completar o espaço da página. 

Figura 9 

 

Fonte: Entre amigos, v. 2, p. 110 

Na página 110, encontramos três imagens de quadros de artistas diferentes, 

relacionados ao tema do nascimento de Jesus. Observamos se tratar de imagens 
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pequenas, de baixa resolução, escuras, com legendas com poucas informações, uma 

delas inclusive não possui legenda. 

Figura 10 

 

Fonte: Entre amigos, v. 2, p. 110 

Na página 111, há a atividade proposta referente às imagens das obras da página 

anterior. As perguntas não dialogam com os textos, apenas pedem a opinião sobre qual 

obras os alunos preferem e qual delas pendurariam na parede do quarto. Não há um 

roteiro para explorar as obras, para levantar hipóteses sobre o que elas apresentam; não 

encontramos questionamentos como, por exemplo: temas das telas, personagens, 

roupas, localização, cores, situação da cena, período que retratam, período que foram 

pintadas, histórico dos artistas etc. O trabalho de leitura sistematizada das imagens 

parece ficar a critério do professor, se este tiver o repertório necessário para conduzir a 

reflexão. 

Ainda na página 111, encontramos uma ilustração, esta sim grande, porém sem 

muitos dados sobre a que se refere. Pelo título da página anterior, parece ser sobre a 

infância de Jesus. O exercício proposto não estabelece diálogo entre as imagens da 
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página anterior. Essa ilustração, assim como algumas outras ao longo do livro, parece 

apenas completar o espaço da página. 

Na página 45 do volume 3, encontramos a imagem de um quadro holandês 

referente à adoração do Menino Jesus, porém muito pequena; mal dá para definir a cena 

apresentada e a legenda está muito incompleta. Também não apresenta proposta de 

atividades. 

Figura 11 

 

Fonte:Entre amigos, v. 3, p. 45 

A imagem da página 50 do volume 3 exemplifica alguns dos mapas que são 

apresentados de forma extremamente reduzida. Eles estão sem muitas informações 

cartográficas e sem relacionar a região apresentada com a situação atual. Nos volumes 

posteriores, os mapas são apresentados em tamanho maior, possibilitando melhor 

visibilidade por parte dos alunos e com propostas para uma leitura mais ativa e reflexiva 

entre texto e cartografia. 
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Figura 12 

 

Fonte: Entre amigos, v. 3, p. 50 

Observamos que as imagens nesta coleção por diversas vezes não possuem uma 

boa resolução, não são acompanhadas por um roteiro de questões para orientar os 

professores e os alunos a dialogarem com ela, a relacionarem-na com o tema, tampouco 

com os textos; muitas vezes são tratadas como ilustrações e não como fontes. Esse 

tratamento displicente dado as imagens, do ponto de vista tanto editorial quanto 

metodológico, nesta coleção acaba por acarretar uma pouca participação do aluno 

dentro do processo de ensino-aprendizagem, podendo comprometer seu 

desenvolvimento, uma vez que acaba por considerá-lo como mero espectador e 

depositário de conhecimentos preestabelecidos. 

4.1.3.5 “Tolerância: uma forma de conviver”  

Este critério de análise fundamenta-se nos princípios apontados pelos diferentes 

cientistas da religião, apresentados no capítulo anterior, sobre o compromisso da 

Ciência da Religião em colaborar na formação de um mundo mais tolerante, em que a 

pluralidade religiosa e as diversidades étnicas e culturais sejam respeitadas e 

valorizadas. 
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Procuramos analisar se a coleção Entre amigos desenvolve um material didático 

que proporciona aos alunos estabelecerem relações entre o conhecimento conceitual, 

histórico, e a transformação social. Observar se os temas, atividades, propostas de 

projetos, enfim, se a coleção, mesmo dentro da opção confessional, colabora para a 

formação de alunos que respeitem a diversidade religiosa, que valorizem o ecumenismo 

e que considerem as relações solidárias uma forma de exercer a cidadania em prol de 

uma sociedade mais tolerante com o diferente e menos violenta. 

Nesta análise fomos constatando as contribuições relevantes da coleção para 

desenvolver entre os alunos valores como cidadania, direitos humanos, justiça social, 

respeito às diferenças, ecumenismo, diálogo interreligioso, paz mundial. No entanto, o 

que nos chamou a atenção foram as associações entre estes princípios e a ideia de 

recompensa divina. 

Ou seja, observamos como os autores, principalmente a partir do volume três, 

vão construindo a ideia, de que, ao desenvolverem ações de cidadania, solidariedade, 

tolerância, justiça, as pessoas estão colaborando para a realização dos planos de Deus. A 

coleção trabalha com a ideia de que, ao seguirmos os ensinamentos de Jesus de amar o 

próximo e fazer o bem, estamos cumprindo os planos de Deus e seremos 

recompensados por isto, indo para o céu. 

Vejamos algumas passagens em que estas relações entre solidariedade, projeto 

divino e recompensa ficam mais evidentes: 

Deus quer que esse mundo mude. É isso só é possível com o esforço de pessoas que 

vivam em paz e saibam compartilhar o que têm com os outros. Devemos nos esforçar 

para obter o grande prêmio que Jesus prometeu (v. 3, p. 115). 

Interessante que ao lado deste texto que associa solidariedade, justiça social e 

vontade divina, sem fazer nenhuma menção aos conflitos socioeconômicos ou ao papel 

dos movimentos sociais, há uma imagem de metalúrgicos sindicalistas da religião do 

ABCD (Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema) arrecadando alimentos 

em campanha pelo Comitê da Cidadania Contra a Fome. Há uma relação de conflito 

entre o discurso e a imagem. No texto a ação que impulsiona a solidariedade e a 

cidadania é cumprir o projeto divino; na imagem é a participação sindical que promove 
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a ação cidadã. O capítulo não traz nenhuma proposta de atividade que pudesse 

estabelecer um diálogo entre estas duas interpretações de cidadania, refletir sobre em 

quais situações elas podem convergir, em que pontos elas se distanciam. Há um 

esvaziamento das questões políticas na ação cidadã; o discurso é majoritariamente 

religioso. 

No próximo exemplo, os autores afirmam que Deus envia pessoas especiais, 

alguns líderes religiosos, todos eles católicos, alguns deles beatificados ou a caminho da 

santificação, que, seguindo os ensinamentos de Jesus, ajudaram o povo a alcançar a paz 

e a justiça. Vejamos um pequeno trecho: 

O plano de Deus é de que todos os homens, mulheres, jovens e crianças do mundo 

vivam sempre com Jesus ressuscitado […]. Como Deus quer que todas as pessoas 

vivam em um mundo de justiça e paz, ele envia pessoas especiais que agem de acordo 

com seus ensinamentos (v. 3, p. 116). 

Este foi um recurso didático que a coleção adotou principalmente no volume 

cinco, apresentando em diferentes seções a vida e obra de pessoas católicas que 

colaboraram ou colaboram para a construção de um mundo mais justo, mais tolerante, 

mais pacífico. Madre Tereza de Calcutá, Irmã Dulce, Papa João Paulo II, Betinho, Papa 

Bento XVI, Dom Paulo Evaristo Arns, Dom Helder Camara e outros. 

Os autores não apresentam aos alunos pessoas de religiões diferentes ou sem 

religião que também contribuem para um mundo melhor. Pessoas envolvidas atuantes 

em diferentes instituições, nacionais e internacionais, que desenvolvem projetos sociais, 

pacifistas e tantos outros que visam a um mundo melhor. A busca por um mundo 

melhor é apresentada como uma preocupação exclusiva dos católicos. 

A obra em diferentes momentos retoma a ideia de recompensa divina àqueles 

que contribuírem para a construção de um mundo melhor: 

Jesus falou que os bons cristãos receberiam se trabalhassem e se se esforçassem para a 

transformação do mundo em um lugar de paz e harmonia (v. 3, p. 117). 
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Na maioria dos textos e atividades propostos, os autores procuram estimular os 

alunos a exercitarem a solidariedade, a serem protagonistas na sociedade que querem 

formar, como um compromisso cristão e não político. A partir do tema “O que Deus 

prometeu” (v. 3, p. 38), os autores apresentam a foto de uma passeata organizada pela 

Pastoral do Menor, composta por crianças e adolescentes, pedindo a paz mundial. A 

passeata, segundo os autores, reflete “a vontade de Deus, que é de que todas as pessoas 

do mundo vivam em paz e harmonia” (v. 3, p. 38). O texto relaciona superficialmente as 

temáticas da paz, igualdade e justiça às questões sociais e econômicas. Não há nenhum 

tipo de citação que direcione para uma reflexão sobre as diferenças religiosas. O texto e 

as imagens apresentam o povo em passeata pela paz mundial, de acordo com a vontade 

divina de que todos vivam em paz e harmonia. 

Em alguns lugares da coleção, localizamos uma preocupação dos autores em 

discutir, mesmo sem muito aprofundamento histórico, temas relacionados aos conflitos 

religiosos e à paz mundial. Alguns textos e propostas de atividades discutem a 

importância de colaborarmos para um diálogo ecumênico e inter-religioso, para uma 

cultura que valorize a paz entre as religiões e que combata a intolerância religiosa. 

Vejamos alguns exemplos. 

Na seção “Descobrir – patrimônio histórico” (v. 3, p. 50-51), os autores 

apresentam o lugar em que Jesus nasceu a partir de mapas (embora muito pequenos, 

como já apontado no item “iconografia”), fotos da cidade atual e um texto que apresenta 

a realidade de conflitos e muitas guerras entre judeus e palestinos por causa da terra. As 

duas últimas atividades propostas para os alunos (uma orientando um trabalho de 

“pesquisa sobre a realidade atual da região onde Jesus nasceu” (p. 51), outra, pela 

primeira vez na coleção, convidando os alunos a serem protagonistas de uma ação em 

prol de uma política de tolerância religiosa entre judeus e palestinos), propõem que, 

“depois de informar-se, escreva[-se] uma carta aberta às autoridades, propondo o fim 

dos conflitos existentes na região onde Jesus viveu” (p. 51, foto). 

Na seção “Descobrir – O reino de Deus hoje” (v. 4, p. 24), temos mais um 

exemplo de valorização do diálogo ecumênico. A seção traz uma foto e trechos da 

notícia da “Rádio Vaticano” de um encontro que ocorreu em 2002, na catedral de 

Brasília, com vários líderes das religiões abraâmicas em prol da paz mundial. 
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A Campanha da Fraternidade “Fraternidade e Amazônia”, de 2007, aparece pela 

primeira vez no volume 4 (p. 40), na seção “Projeto”. O texto traz um pequeno histórico 

da CF, o cartaz, o tema de 2007, uma proposta de um levantamento sobre os problemas 

do planeta Terra e de uma ação mais atuante na proteção do meio ambiente. Essa 

motivação é justificada retomando a ideia de que cuidarmos da Amazônia e do planeta 

como um todo é cuidar do presente criado e dado por Deus. 

A partir do desenvolvimento do tema “À espera da salvação” (v. 4, p. 42), 

podemos identificar mais uma proposta de valorização da atitude de tolerância religiosa. 

A unidade traz uma imagem do quadro “Religião brasileira”, de Tarsila do Amaral, e 

duas fotos, uma com crianças judaicas e outra com crianças católicas, ambas em 

celebração. Embora as legendas sejam deficientes e não haja uma proposta sistemática 

para a leitura das imagens, podemos perceber a intenção de apresentar a diversidade 

religiosa. Outro ponto relevante em que a tolerância religiosa também se faz presente 

está na citação de trechos do livro Minutos de sabedoria no próprio texto dos autores e 

na proposta de exercício. Vejamos a citação do livro: 

Acate com respeito todas as religiões. 

Cada ser humano tem o direito de escolher o caminho que prefere. 

Respeite a liberdade de crença dos outros, tanto quanto aprecia que respeitem a sua. 

Não discuta nem procure tirar ninguém do caminho em que se acha, a não ser que você 

seja procurado para isso. 

Respeite para ser respeitado (PASTORINO, apud Entre amigos, v. 4, p. 42). 

No entanto, temos que ressaltar que a tolerância, assim como a solidariedade, 

cidadania, também está associada a Deus: 

Na sua bondade de pai, Deus é tolerante com todas as pessoas, mesmo as que não vivem 

segundo seus ensinamentos. Ele não abandoa ninguém, nem mesmo aqueles que pecam 

e não vivem corretamente (v. 4, p. 118). 

O quinto volume tem uma preocupação maior com algumas questões sociais, 

como mortalidade infantil, trabalho escravo, trabalho infantil, conflito de terras, e 
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consequentemente com a questão da cidadania. O volume apresenta textos apresentando 

estas situações de conflito, alguns projetos sociais, porém sempre com ênfase nas 

atividades desenvolvidas pelas diferentes Pastorais (da Terra, do Menor, da Criança, da 

Saúde etc.) e mantendo a abordagem de relacionar ação social ao projeto divino. 

Vejamos um exemplo em que, ao apresentar a Pastoral da Criança a partir do trabalho 

da dra. Zilda Arns e o lema Pastoral da Saúde, esta relação fica bem evidente: 

Outra Pastoral, a da Saúde, tem o lema: “Contribuir com a promoção da saúde em todas 

as suas dimensões, para que as pessoas possam ter, na realidade, vida em abundância, 

sinal do reino de Deus. Manter presença solidária junto aos doentes que, segundo as 

diretrizes da CNBB, procura promover, preservar, defender, cuidar e celebrar a vida, 

tornando presente no mundo da saúde a ação libertadora de Jesus, conforme nos ensina 

o Evangelho” (v. 5, p. 88). 

A importância das atividades desenvolvidas pelas Pastorais é reconhecida pelo 

mundo todo: inovação de algumas ações, proximidade com as causas mais urgentes do 

povo etc. O problema não é omitir o excelente trabalho das Pastorais, mas tê-la como 

único referencial de possibilidade de participação social. Contudo, o último texto do 

volume 5, cita as Organizações Não Governamentais (ONGs) (p. 148-149). O texto 

apresenta um breve histórico da origem destas organizações, explica como atuam, cita 

alguns exemplos e propõe que os alunos pesquisem outras. Este é um momento 

importante em que a coleção abre espaço para outros exemplos de ação social não 

religiosa. 

Ou seja, a coleção traz temas importantes relacionados à tolerância religiosa, 

cidadania, solidariedade, paz mundial, porém majoritariamente desenvolvidos a partir 

de discurso religioso-teológico, que fundamenta as ações humanas no cumprimento da 

vontade divina, desconsiderando as motivações de ordem política e outros modelos de 

atuação além das instituições católicas. É notório como a coleção trabalha a tolerância 

religiosa, muito mais em termos teóricos e com propostas de projetos voltados para 

realidades distantes como o conflito entre judeus e palestinos em Israel, do que com 

base nas relações cotidianas, nos conflitos religiosos que acontecem perto dos alunos, 

no Brasil. As religiões de matriz afro e as religiões indígenas quase não aparecem no 
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livro; são superficialmente mencionadas quando se trata do tema clássico “mitos de 

criação”. Já a intolerância religiosa que elas sofrem com cada vez mais frequência se 

quer é mencionada. 

4.2  COLEÇÃO “JEITOS DE CRER”  

4.2.1 Sobre a editora 

A editora Ática foi fundada em 1965 pelo professor Anderson Fernandes Dias. 

Ela se destacou pela produção de livros didáticos, paradidáticos de autores brasileiros e 

estrangeiros. Tornou-se muito conhecida pelas famosas séries Bom Livro, Vaga-lume e 

Para Gostar de Ler, lançadas por vários anos pela editora. A criação do Manual do 

Professor, material que passou a acompanhar os livros e coleções didáticas e 

paradidáticas, foi outra importante referência da editora. 

No final de 1999, foi comprada, junto com a editora Scipione (fundada na 

década de 1980 por Scipione Di Piero Netto) pelo grupo francês Havas em associação 

com a editora Abril. Atualmente, ambas as editoras pertencem ao grupo Somos 

Educação. A Somos Educação passou a ter este nome em 2015, após o grupo Tarpon 

adquirir a Abril Educação, pertencente à família Civita desde 1960. 

Além das editoras Ática, Scipione e Saraiva, o grupo também é proprietário de 

sistemas de ensino, de colégios e de escolas de idiomas. 

4.2.2 Sobre os autores 

Dora Incontri nasceu em São Paulo em 1962. É jornalista por formação, 

dedicada à educação há muitos anos e escritora. Mestre, doutora e pós-doutora em 

História e Filosofia da Educação pela USP (Universidade de São Paulo). Professora da 

pós-graduação da Unisana (Universidade Santa Cecília). Autora de mais de vinte obras, 

dentre elas livros didáticos de ensino inter-religioso e Filosofia. É estudiosa do educador 

Johann Heinrich Pestalozzi e de Allan Kardec, o codificador do espiritismo. 

Alessandro Cesar Bigheto é pedagogo, mestre em história da educação pela 

Unicamp. É membro do grupo de pesquisa HISTEDBR (História, Sociedade e 

Educação no Brasil), Unicamp. Autor e professor de Filosofia, leciona no curso de 

graduação do Centro Universitário Padre Anchieta e da Faculdade Barão de Jundiaí, 

bem como na pós-graduação da Universidade Santa Cecília. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Pestalozzi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritismo
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4.2.3 Análise da coleção 

A coleção Jeitos de crer é composta por nove volumes, sendo cinco para os 

alunos do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental, primeiro ciclo, ou Ensino 

Fundamental I, e outros quatro para os alunos do sexto ao nono ano, segundo ciclo, ou 

Ensino Fundamental II. 

Os livros do Fundamental I mantêm-se na primeira edição (2009), já os livros do 

Fundamental II encontram-se na segunda edição. Existem algumas diferenças entre a 

composição dos volumes do Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II; os 

primeiros são formados pelos livros do aluno, um CD de músicas, sem manual do 

professor; os segundos pelos livros do aluno, pelo manual do professor, sem o CD. 

Para este trabalho de pesquisa foi considerada a primeira e única edição 

existente, dos cinco primeiros volumes voltados para os alunos do primeiro ao quinto 

ano do Ensino Fundamental I. 

Cada volume da coleção do Fundamental I possui um título: primeiro ano: Sendo 

gente, segundo ano: Fazendo o bem, terceiro ano: Vivendo a vida, quarto ano: Buscando 

Deus, quinto ano: Mudando o mundo. 

Os autores escolheram introduzir os conteúdos através de personagens fictícios, 

uma turma de alunos da escola de Sofia, que, ao longo do texto, vão apresentando as 

religiões. 

Todos os livros são divididos em quatro capítulos. Os temas são desenvolvidos a 

partir de histórias vividas pelos personagens fictícios, um grupo de crianças de 

diferentes etnias que estudam na escola da tia Sofia. 

O primeiro volume é composto pelas seguintes seções: Pinte o sete, Vamos 

conversar e Cante com a gente. 

Os volumes do segundo, terceiro e quarto anos possuem as mesmas seções do 

primeiro volume, acrescidos de mais duas: Assista a um filme e Resumo de conversa. 

Para estes volumes, os autores passam a disponibilizar, para o aluno e professor, o site 

da editora, onde alguns conteúdos podem ser mais aprofundados. 

O quinto volume apresenta as seções: Vamos conversar, Resumo de conversa e 

Cante com a gente. 

Os livros variam entre 104 e 136 páginas, dependendo da série. 
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4.2.3.1 Precisão histórica  

Podemos encontrar uma preocupação com a precisão dos fatos e tempo 

históricos logo no primeiro volume, quando os autores apresentam Buda e Jesus como 

exemplos de pessoas que buscavam fazer o bem. 

Vejamos um pequeno trecho das biografias em que esta questão aparece: 

Na velha Índia, 2600 anos atrás, nasceu Sidarta, o filho de um grande rei […]. 

Há dois mil anos, viveu entre os judeus, o povo de Israel, Jesus de Nazaré. Era um 

homem tão diferente que mudou a história do mundo. Muita gente acha que ele é Deus 

feito de carne e osso. Outros acreditam que é uma pessoa que foi mandada por Deus, 

sem ser o próprio Deus (INCONTRI; BIGHETO, 2009, v. 1, p. 34-35). 

Os períodos em que Sidarta Gautama e Jesus nasceram são precisamente citados, 

assim como a região em que eles viveram. A biografia é apresentada de uma forma 

bastante sintética, porém procura descrever os fatos históricos destes dois homens 

apresentados pelos autores como referências para a construção da paz. Na biografia de 

Jesus, os autores resolvem a questão da narrativa mítica e da narrativa histórica 

apresentando sem nenhum juízo de valor a possibilidade de crença em Jesus como um 

ser divino, como uma pessoa humana e, portanto, histórica. 

A partir do volume dois os conteúdos serão desenvolvidos tendo diferentes 

fontes como referência: fábulas, mitologia grega, parábolas, salmos. Algumas vezes, 

Orestes, o novo professor da escola de Sofia, convida Mirela e sua turma para fazerem 

algumas viagens aos lugares onde se passam as histórias, numa espécie de túnel do 

tempo. Ao chegarem à Grécia Antiga, por exemplo, o professor conta históricas míticas 

dos deuses e heróis gregos, ao chegarem à Índia, o professor conta a história de Madre 

Teresa de Calcutá, na China conta quem foi Confúcio e outros. 

Não analisaremos a precisão histórica das narrativas míticas, por considerá-las 

atemporais, como já mencionado, mas gostaríamos de chamar a atenção para como esta 

questão aparece nos textos históricos. 

Ao narrar a história da Madre Teresa, o professor cita com bastante precisão o 

país, a cidade, o ano em que ela resolveu se dedicar à vida religiosa. Estes dados são 

acompanhados de mapas, fotos da Índia e da missionária. Quanto ao tempo histórico e à 
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localização geográfica, o texto é bastante preciso e colabora para que os alunos 

entendam em que época e lugar Madre Teresa nasceu, viveu com os pais e desenvolveu 

sua maneira de vivenciar a vida religiosa. Vejamos um pequeno trecho: 

– A Madre Teresa […] não nasceu aqui na Índia, mas na cidade de Skopje (Macedônia), 

que fica bem longe da Europa, e viveu com os pais na antiga Iugoslávia […]. Um dia, 

em 1929, ela ficou impressionada ao passar pela primeira vez nesta cidade que estamos, 

Calcutá (INCONTRI; BIGHETO, 2009, v. 2, p. 45). 

Com relação à Índia e à sua pobreza, o texto, também é muito preciso 

historicamente ao citar os fatos que a levaram a passar da situação de país rico a país 

miserável. O processo de exploração colonial inglesa na Índia é explicado de uma forma 

muito clara e precisa. 

No entanto, o texto não faz nenhuma referência aos impactos que o colonialismo 

inglês teve em termos religiosos na Índia. A colonização fica restrita às questões 

econômicas e políticas; as questões culturais e religiosas foram negligenciadas, 

havendo, do ponto de vista da Ciência da Religião, prejuízo para a compreensão das 

implicações do cristianismo para o hinduísmo. 

A própria figura de Madre Teresa de Calcutá como exemplo da influência cristã 

na Índia não é explorada. O foco do texto é a obra da Madre Tereza de Calcutá e sua 

semelhança com Jesus. Vejamos um pequeno trecho sobre como a colonização inglesa é 

abordada: 

A Índia ficou famosa por ter uma das religiões mais antigas do mundo: o hinduísmo. 

Lá, as pessoas têm muita fé. Gente de todas as partes visitam templos para rezar e 

meditar. Mas uma coisa muito triste ocorreu: os ingleses, por volta de 1600, passaram a 

mandar naquele país e retiraram do povo riquezas para levar à Inglaterra. Quando eles 

se foram, depois de trezentos anos, e a Índia ficou livre, o país havia se transformado 

num dos mais pobres do mundo, porque os ingleses acabaram com suas riquezas. Isso 

aconteceu não só na Índia, como em muitos outros países (INCONTRI; BIGHETO, 

2009, v. 2, p. 46). 
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No capítulo intitulado “Vida na floresta”, os autores procuraram apresentar a 

cultura dos povos indígenas na região amazônica. Ao chegarem à floresta amazônica, os 

alunos são apresentados ao pajé, pessoa importante nas comunidades indígenas por 

várias razões, uma das mais significativas a capacidade que lhe é atribuída de se 

comunicar com os espíritos. No texto, coube ao pajé contar aos alunos visitantes a 

história da invasão dos “homens brancos” no território indígena. Interessante 

observarmos que justamente o pajé, um dos líderes espirituais da aldeia, ao narrar o 

processo de colonização, cita a violência com relação à invasão de terras, à escravização 

indígena, ao genocídio, ao desrespeito às tradições e costumes, de modo geral, e não cita 

a questão da violência religiosa, devido à imposição da religião cristã por parte dos 

missionários europeus. Vejamos um trecho da descrição do pajé sobre os impactos da 

colonização europeia nas aldeias indígenas: 

Nós fomos os primeiros moradores desta terra, que foi chamada de Brasil. Nossos 

povos têm muitos nomes, cada um vivendo em grupos diferentes: Pataxó, Guarani, 

Kaingang, Kaiapó, Yanomami e muitos outros. Mas uma coisa muito triste aconteceu; 

os homens brancos chegaram em grandes navios, vindos da Europa, nos perseguiram e 

nos maltrataram. Eles queriam que trabalhássemos como escravos. Nós não aceitamos, 

e muitos índios foram mortos, pois os brancos tinham armas mais poderosas […]. 

Algumas pessoas respeitam nossas tradições, mas ainda há gente que não tem respeito, 

não, que toma as nossas terras e quer acabar com nossos costumes (INCONTRI; 

BIGHETO, 2009, v. 3, p. 32). 

Mais uma vez constatamos um silêncio diante dos conflitos religiosos no 

processo de colonização, e em relação ao período histórico no qual se dão os fatos 

narrados. 

A ausência de periodização, neste caso, tem o agravante do risco de criar e/ou 

alimentar uma possível confusão entre tempo histórico e tempo mítico, principalmente 

quando se trata de culturas indígenas. O fato narrado é histórico, contudo sem a precisão 

temporal e, sendo um líder espiritual a proferi-la, pode-se ter a impressão de que é uma 

narrativa mítica. Tratando-se de séries iniciais onde o contato com esses processos 
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históricos é ainda rudimentar, o entendimento deturpado pode gerar consequências 

gravíssimas para sua compreensão histórico-temporal. 

Esta imprecisão histórica gera um prejuízo enorme para o estudo das religiões 

indígenas e das religiões de modo geral, pois ela camufla os processos sincréticos, as 

influências religiosas entre os povos europeus e os povos indígenas. 

Com o título “Deus tem mãe”, os autores apresentam como se dá a devoção a 

Maria em diferentes culturas, entre elas a cultura mexicana. Para apresentar a devoção 

do povo mexicano a Nossa Senhora de Guadalupe, recupera-se a chegada dos espanhóis 

na América. Como nos relatos anteriores sobre a invasão colonial, ressaltam-se as 

violências territoriais, a exploração das riquezas naturais e da mão de obra indígena, 

mas nada é apresentado com relação às questões religiosas. Algumas características da 

religião asteca antes da chegada do colonizador são apresentadas, mas nenhum dado 

sobre quais alterações ela sofreu. A narrativa vai direto para a história do encontro entre 

o índio Juan Diego e a virgem de Guadalupe (INCONTRI; BIGHETO, 2009, v. 4, p. 

31). É certo que este encontro e a devoção popular que dele se originou, é um forte 

registro das tensões religiosas e políticas entre a cultura asteca e a cultura europeia 

católica. Porém, mais uma vez, nada é sinalizado, em prejuízo para o estudo do próprio 

catolicismo no México, marcado fortemente por esta fusão de culturas e das influências 

católicas nas religiões astecas atuais. 

No texto dos “Conflitos religioso pelo mundo”, os autores citam muito 

brevemente alguns conflitos ocorridos na história desde a Idade Média até o século XX 

e terminam este resgate histórico com a seguinte afirmação: “No Brasil, felizmente, não 

há conflitos religiosos” (INCONTRI; BIGHETO, 2009, v. 4, p. 45). Neste caso, não 

podemos dizer que se trata de uma imprecisão histórica, mas de um erro histórico, pois 

desde a chegada dos colonizadores europeus os conflitos religiosos são uma realidade 

na terra brasilis. No entanto, há uma contradição dos próprios autores, quando no 

capítulo seguinte, ao apresentarem as diferenças entre Oxalá e Jesus, acabam por citar a 

questão dos conflitos religiosos na história Brasil: 

Oxalá não é Jesus, não! Aliás, essa confusão começou porque os escravos eram 

obrigados a esconder sua religião, então não podiam homenagear Oxalá. Por causa 
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disse, prestavam culto ao Senhor do Bonfim, como se fosse Oxalá (INCONTRI; 

BIGHETO, 2009, v. 4, p. 52). 

A afirmação de que no Brasil não há conflitos religiosos é um erro histórico 

gravíssimo por desconsiderar, por exemplo, o processo de colonização religiosa que 

inclusive justifica e legitima as “outras colonizações”. Desconsidera o processo de 

catequização dos indígenas e africanos pelos missionários portugueses, assim como a 

história atual de perseguições, invasões a templos de umbanda e candomblé, e tantas 

outras formas de discriminação a estas tradições religiosas. 

Constatamos que a imprecisão histórica nesta coleção em detrimento ao estudo 

das religiões silencia as narrativas históricas sobre as imposições religiosas, as 

perseguições, as violações de direitos e as violências sofridas pelos povos colonizados e 

traficados. 

4.2.3.2 Lugar de onde se fala sobre religião (outsider/insider)  

No verso da capa de todos os volumes, a coleção é apresentada pelos autores 

como sendo uma proposta de ensino inter-religioso, que pretende atender ao anseio 

mundial por paz e tolerância entre os povos e entre as religiões. 

Observamos que a coleção, assumidamente cristã, parece respeitar as demais 

religiões e até mesmo os que não têm religião, estabelecendo uma dinâmica relação 

outsider-insider. Na seção “Pequena Oração”, presente desde o primeiro volume e 

proposta geralmente para finalizar o capítulo, encontramos a seguinte orientação: “Para 

você orar, se quiser”. 
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Figura 13 

 

Fonte: Jeitos de crer, v. 1, p. 26 

Essa proposta de oração não impositiva, mas respeitosa aos que não quiserem 

fazê-la, se mantém em todos os volumes da coleção. Vejamos um exemplo de como ela 

se apresenta nos volumes mais avançados: 

Você pode reunir-se com sua turma na sala para fazer uma prece em conjunto. Você 

pode orar do jeito que preferir, em voz alta, para os colegas ouvirem, ou em silêncio. Ou 

ainda, vocês podem fazer uma oração espontânea em conjunto, em que um começa a 

oração e o outro continua. O importante é pensar que você está rezando no meio de 

pessoas queridas (INCONTRI; BIGHETO, 2009, v. 4, p. 96). 

O fato de a oração ser proposta enquanto convite, e não como imposição, como 

atividade obrigatória, parece ser um bom exemplo de como os autores têm clara a sua 

posição insider, isto é, falam do lugar de quem acredita em Deus, de quem faz orações, 

porém respeita a posição outsider, ou seja, respeita aqueles que não rezam, aqueles que 

não têm religião. 
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O mesmo acontece com relação ao conteúdo da oração. A oração proposta não 

corresponde a nenhuma religião específica; ela é composta de valores universais (vida 

bonita, paz, felicidade, bondade). O texto é curto e com uma linguagem apropriada à 

faixa etária. Os autores desenvolvem uma proposta insider, assumindo a posição de uma 

confissão religiosa, ao proporem uma oração, mas respeitam os outsiders, ao não 

proporem uma oração de uma determinada confessionalidade. 

Temos outro exemplo da dinâmica relação outsider-insider, sem o prejuízo de 

nenhuma religião, no capítulo 2, do volume 1. Os autores apresentam Buda e Jesus 

como exemplos de pessoas que buscavam fazer o bem. E o fazem a partir de uma 

pequena síntese, praticamente composta pelo mesmo número de linhas, apresentando os 

mesmos dados e informações. Isso demonstra que, mesmo a coleção sendo cristã, houve 

uma preocupação em não valorizar ou priorizar a vida de Jesus. A vida de ambos é 

apresentada com o mesmo rigor “acadêmico”. 

O mesmo acontece quando vemos que a biografia de Jesus termina com a sua 

morte e ressurreição. O caráter insider do texto fica claro, no entanto, ao abrir o diálogo 

com os que acreditam apenas no Jesus histórico. As relações com “alguns outsiders”, 

pelo menos aqueles que acreditam que Jesus existiu, foram estabelecidas (INCONTRI; 

BIGHETO, 2009, v. 2, p. 34-35). 

Ao buscar as diferentes compreensões sobre quem é Deus, os autores navegam 

por várias culturas, filosofias e tradições religiosas. Contudo, assumem sua posição 

insider, afirmando que “o bem de todos é Deus. Deus é o bem perfeito, o bem sem 

nenhum pinguinho de mal, o bem que não tem fim!” (INCONTRI; BIGHETO, 2009, v. 

2, p. 89). O capítulo finaliza com uma postura outsider, quando os alunos apresentam as 

diferentes visões de bem de algumas religiões sobre quem é Deus, como podemos 

acompanhar nas imagens: 
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Figura 14 

 

 

Fonte: Jeitos de crer, v. 2, p. 90-92 

4.2.3.3 Precisão conceitual  

A partir de uma fábula de origem alemã, traduzida e adaptada pela autora, os 

alunos são convidados a conhecer a historinha de uma ovelha que vai até o céu falar 
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com o Deus Júpiter. A partir deste encontro, o conceito de Deus é elaborado pelos 

autores. 

A ovelha recorre a Deus por se sentir desprotegida. Ela confia em Deus para 

ajudá-la a enfrentar as diversidades da vida. A história vai deixando claro quem é Deus. 

Vejamos alguns trechos: 

Num domingo, a ovelha decidiu ir até o Deus do céu e pedir sua ajuda. Humilde, ela 

compareceu diante de Júpiter e descreveu seu sofrimento. Após ouvi-la, o Deus falou 

amigavelmente: – Eu concordo, minha querida, que eu criei você muito desprotegida; 

por isso quero ampará-la. Mas você tem que escolher qual a arma que eu devo lhe dar 

para se defender […] – Ó, não, bondoso Pai! […] Não, por favor, generoso senhor […] 

Perguntou Júpiter paciente (INCONTRI; BIGHETO, 2009, v. 1, p. 30-31; grifos 

nossos). 

Este pequeno trecho da história demonstra com bastante clareza como os autores 

conceituam a noção de quem é Deus para esta confessionalidade. Trata-se de um Deus 

que é Pai, que é acessível. Pode-se ir até ele quando necessário. Trata-se de um Deus 

que acolhe todas as angústias, que criou todos os seres vivos, que deseja o bem de 

todos, mas que ao mesmo tempo dá liberdade de escolha a suas criaturas humanas; um 

Deus “amigável”, “bondoso” e “paciente”. 

Essa maneira de compreender o transcendente, sendo ele Deus, um nome 

próprio, o criador de todas as criaturas e pai, diz respeito à tradição cristã. 

Contudo, ao nomear o “Deus do céu” como Júpiter, numa clara alusão à 

mitologia greco-romana, os autores provocam novamente uma confusão de conceitos 

absolutamente distintos no que se refere à compreensão de que/quem vem a ser este 

“deus”. 

Júpiter ou Zeus (no caso dos gregos), de acordo com as narrativas de Homero, é 

descrito como um deus ambíguo, distribuidor do bem e do mal, tendo praticado muitas 

“ações” consideradas cruéis nos relatos míticos. Júpiter não era para os gregos e 

romanos da antiguidade clássica um Deus único, criador do universo, pai de bondade e 

compreensão, acessível a todas as criaturas. Em nada, portando, se assemelha ao Deus 

descrito na história da ovelha. 
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Ao descrever o Deus cristão dando a ele o nome de um deus de outra tradição, os 

autores estão promovendo a falsa ideia de que se trata do mesmo Deus, ou de uma 

maneira mais simplista de que “Deus é um só”, não levando em consideração a 

diversidade semântica do conceito “Deus”, das crenças e práticas estabelecidas a partir 

dele. E ainda, olhando para todas as demais tradições e estabelecendo analogias 

inverossímeis a partir da sua própria. 

No primeiro volume, observamos uma preocupação dos autores em evitar certos 

conceitos considerados complexos à faixa etária. Alguns termos mais complexos são 

substituídos por outros mais próximos do universo dos alunos, sem prejuízo do 

conceito, nem do conteúdo religioso. Vejamos um exemplo referente à morte e 

ressurreição de Jesus: “Mas ele não se deu por vencido. Primeiro, perdoou a todos e 

depois de três dias reviveu e apareceu para os amigos, dizendo que a morte não existe” 

(INCONTRI; BIGHETO, 2009, v. 1, p. 35). 

A partir do segundo volume, os conceitos vão sendo definidos a partir do 

diálogo entre a turma de Mirela e o professor Orestes. Os conceitos são apresentados de 

maneira sucinta, porém precisa para a faixa etária. Vejamos a explicação de Uirá para os 

colegas da turma sobre quem é, por exemplo, o pajé: 

– Venham, vou levar vocês para conversas com o pajé do povo ianomâmi. Ele vai 

contar muitas histórias. Os pajés são pessoas importantes na tribo; eles conversam com 

os espíritos, passam seus ensinamentos para os mais novos, conhecem as ervas que 

curam cada doença (INCONTRI; BIGHETO, 2009, v. 3, p. 31). 

O conceito de “pajé” dado por Uirá, embora muito simples, é preciso, dá conta 

de explicar a importância social, religiosa e cultural do pajé para a tribo. 

Em uma conversa da turma com o professor Orestes, Uirá, comenta que o povo 

dos pais dele, “os índios”, não conhece Jesus (INCONTRI; BIGHETO, 2009, v. 2, p. 

61). O conceito “índio” há muito tem sido questionado pela historiografia, por 

reproduzir a visão colonizadora. Os europeus, ao chegarem à América, passaram a 

considerar indiscriminadamente todas as populações aqui encontradas como índio, por 

acreditarem terem chegado à Índia. Dessa maneira, o conceito “índio” é equivocado, 
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pois os europeus consideraram a América como sendo a Índia, desconsiderando todas as 

diferenças culturais, sociais, religiosas etc. entre os povos que aqui habitavam. 

Os conceitos “indígenas”, “aborígenes”, “nativos”, são conceitos mais bem 

vistos, pois ampliam a visão sobre quem são estes povos. Indicam a ideia de originário 

de determinado país, região ou localidade. Do ponto de vista da historiografia, que 

considero próximo ao da Ciência da Religião, o termo mais adequado para os povos que 

habitavam as Américas do Norte, Central e do Sul desde antes da chegada dos europeus 

é ameríndio. Ainda que toda a explicação não seja cabível no desenvolvimento do 

material didático, a utilização de conceitos considerados válidos cientificamente é algo 

de extrema importância para o processo educativo. 

No terceiro volume, aparece uma seção nova: “Palavra para aprender”, em que 

se propõe ao aluno pesquisar no dicionário o significado de uma palavra relacionada ao 

tema do capítulo e copiar o resultado da pesquisa no livro. O exercício se restringe a 

estas duas das etapas: pesquisar e copiar. 

Em termos de precisão conceitual, esta atividade é limitada, pois, tratando-se de 

termos religiosos, na maioria das vezes sem o contexto histórico, sem uma indicação a 

qual religião se referem, o significado acaba por ficar esvaziado. 

Conceituar vai além de pesquisar o significado no dicionário. Exige outras 

habilidades, tais como: analisar, comparar, contextualizar, sintetizar. A atividade 

poderia ter outras etapas em que os alunos pudessem desenvolver estas habilidades para 

chegar a uma precisão conceitual. 

4.2.3.4 Iconografia 

Todos os capítulos são abertos com ilustrações de crianças desenvolvendo 

atividades relacionadas ao tema do capítulo. 

Todo o volume um é composto com ilustrações; não há nenhuma fotografia. O 

texto de abertura dos capítulos é apresentado a partir da fala das crianças, dispostas no 

balão. 

No segundo volume, além das ilustrações, passamos a encontrar fotografias de 

obras de arte, de diferentes pessoas, lugares sagrados, cidades etc. Nesse volume, os 

mapas são bastante recorrentes, quando utilizados nas propostas de atividades são 

reproduzidos em tamanho grande; em alguns casos chegam a ocupar a página inteira, 



Capítulo 4 
Análise das coleções 132 

 

 

facilitando a visualização do aluno para o cumprimento da tarefa. O mapa poderia 

trazer, também, algumas informações sobre as religiões na Índia. 

As imagens aparecem na coleção exclusivamente para ilustrar o texto. Não 

encontramos nenhuma proposta de análise das imagens. Vejamos alguns exemplos: 

Figura 15 

 

Fonte: Jeitos de crer, v. 3, p. 13 
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Figura 16 

 

Fonte: Jeitos de crer, v. 3, p. 31 

Figura 17 

 

Fonte: Jeitos de crer, v. 3, p. 33 
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Figura 18 

 

Fonte: Jeitos de crer, v. 3, p. 83 

Como pudemos observar, as imagens são pequenas, escuras, algumas com baixa 

resolução, algumas sem legendas, outras com legendas carentes de informações sobre o 

próprio conteúdo da imagem, do artista, da técnica, da data da produção. A leitura 

sistematizada da imagem não é proposta da coleção; ela não é tratada como fonte, mas 

como mera ilustração. 

4.2.3.5 “Tolerância: uma forma de conviver”  

A “Poesia sobre a prece no mundo” começa com a assertiva “mundinho de 

Deus”, ou seja, se estabelece logo de início que foi Deus que criou o mundo. Embora 

aceitem as outras religiões, afirma-se que foi o “meu Deus que criou o mundo”. A 

poesia apresenta a ideia de que diferentes povos de todo o mundo rezam; enfatiza que 

cada um reza do seu jeito e que não importa se não rezam todos iguais. O texto conclui 

que o importante é “ter alguma fé” e que todos merecem respeito. 

Observamos que o diálogo inter-religioso é estabelecido com os que têm fé e a 

partir da confessionalidade cristã. Vejamos alguns trechos em que a abertura à 

tolerância religiosa com os que têm fé fica mais relevante: 
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Neste mundinho de Deus […] 

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, Maomé, 

Em Kardec ou Orixás, 

Bom é ter alguma fé (INCONTRI; BIGHETO, 2009, v. 1, p. 48). 

No capítulo 6 do primeiro volume, encontramos o texto “Orando juntos”. Nele 

podemos observar, mais uma vez, o compromisso que a coleção assume de repúdio à 

intolerância religiosa: “Você sabia que há gente no mundo que briga porque o outro 

segue uma religião diferente? Que coisa mais boba, mais sem motivo, não é?!”. 

Também de valorização e respeito pela pluralidade religiosa: “O que tem de errado em 

eu acreditar de um jeito e o meu amigo acreditar de outro? O que é que tem de errado 

em eu orar ajoelhado na igreja e o outro orar sentado na sua cama? Será que Deus é tão 

chato que vai se incomodar com essas coisas? É claro que não. Ele ama todos os seus 

filhos e aceita qualquer oração” (INCONTRI; BIGHETO, 2009, v.1, p. 52). 

As duas atividades propostas a seguir convidam os alunos a refletirem sobre se 

as questões apresentadas no texto acontecem no cotidiano deles. O objetivo é que as 

questões referentes ao repúdio à intolerância e o respeito à diversidade religiosa não 

fiquem apenas no plano teórico. 

Na seção “Vamos conversar”, a proposta é para que todos se sintam à vontade 

para falarem sobre suas religiões, inclusive os que não têm religião. São questionados 

sobre se existe respeito entre eles com relação à tradição religiosa do colega. Na seção 

“Você pode”, é proposta uma oração, mas que cada um faça do seu jeito, de acordo com 

a sua confessionalidade; os que não quiserem não precisam fazer. 

Estas duas atividades trazem a figura dos que não têm religião, que é respeitada 

assim como os que têm. 

O texto “Poesia para orar como quiser” enfatiza as diferentes formas de orar das 

diferentes tradições religiosas. Pela primeira vez, citam-se os indígenas e uma de suas 
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formas de orar. Termina-se reforçando os princípios da valorização da diversidade e 

tolerância religiosa: “Quanta reza diferente! Tudo isso é fé e amor” (INCONTRI; 

BIGHETO, 2009, v. 1, p. 58-59). 

A “Poesia da guerra” é um texto mais crítico, que busca trazer questões mais 

sociais para o debate com os alunos. A poesia apresenta algumas razões que levam os 

povos a guerrearem: 

Que coisa chata e sem jeito 

Um povo o outro matar, 

Por dinheiro por inveja 

E para poder mandar 

 

Tirar a vida de alguém? 

Que coisa mais sem razão! 

Só por pensar diferente 

Ou ter outra religião! (INCONTRI; BIGHETO, 2009, v. 1, p. 73). 

Como podemos observar, a intolerância religiosa é apontada como sendo uma 

das causas de guerra. O fato de pensar diferente pode levar as pessoas à morte. O texto 

termina convocando a todos para evitarem as guerras e buscarem a paz. 

No capítulo “Deuses na Bahia de todos os santos”, os autores, ao introduzirem a 

religião do candomblé, buscam valorizar o respeito à diversidade religiosa, como 

podemos observar neste pequeno trecho: 

– Onde está Deus em tudo que nós vimos? – perguntou Muhamed. 

– Ah! Que pergunta difícil – disse Davi – Para uns, Ele está em Oxalá, para outros em 

Nosso Senhor do Bonfim, para alguns está em toda parte e para outros ainda, em lugar 

nenhum. Acho que é isso – respondeu o menino. 

– Para mim, Ele responde a qualquer oração sincera. Não importa o nome que damos a 

Ele, essa é a minha opinião – terminou Mirela (INCONTRI; BIGHETO, 2009, v. 4, p. 

54). 
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No mesmo volume no capítulo “Deus além das estrelas”, os autores, ao 

apresentarem a religião espírita, denunciam e repudiam as práticas de preconceito e 

intolerância com relação a esta tradição: 

– E dizem que o espiritismo é coisa do demônio! Veja se pode! 

– É uma mania muito feia essa; as pessoas que seguem uma religião falarem de outra, às 

vezes sem conhecer o que ela prega […]. Nós, pelo menos, estamos vendo que todas 

têm coisas muito boas e pessoas maravilhosas – concluiu Mirela (INCONTRI; 

BIGHETO, 2009, v. 4, p. 83). 

Gandhi, ao ser “entrevistado” pelos alunos da escola de Sofia, alerta para o 

perigo de achar que “só a sua religião está certa e que todas as outras estão erradas” 

(INCONTRI; BIGHETO, 2009, v. 4, p. 131), afinal, segundo o grande líder pacifista, a 

intolerância e as guerras religiosas se manterão enquanto “não compreendermos que 

Deus é amor e que todas as religiões ensinam no fundo a mesma coisa” (INCONTRI; 

BIGHETO, 2009, v. 4, p. 131). 

A coleção parece cumprir a sua proposta de procurar ser ecumênica e promover 

conteúdos e atividades que estimulem o diálogo entre as diferentes tradições religiosas, 

visando promover uma cultura de paz e uma reflexão crítica com relação à intolerância 

religiosa. Essa proposta, no entanto, parece menos incisiva quando referente às religiões 

indígenas e religiões de matriz afro. 

4.3  COLEÇÃO “CRESCER COM ALEGRIA E FÉ”  

4.3.1 Sobre a editora 

A editora FTD foi fundada no Brasil, em 1902, pelos Irmãos Maristas. A 

Congregação dos Irmãos Maristas foi fundada na França em 1817 pelo Padre Marcelino 

Champagnat (1789-1840). A missão da Congregação dos Irmãozinhos de Maria era 

oferecer educação e evangelização às crianças e jovens da França, em locais ainda 

desprovidos de instrução e de ambientes escolares. Marcelino Champagnat fundou 

quarenta e oito escolas que receberam mais de sete mil estudantes. Em 1999 ele foi 

canonizado pelo Papa João Paulo II. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Irm%C3%A3os_Maristas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcelino_Champagnat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcelino_Champagnat
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As iniciais da editora são uma homenagem à Frère Théophane Durand, que, em 

1883, assumiu a diretoria da Congregação Marista. Sua direção foi marcada pelo grande 

incentivo que sempre deu à produção de livros didáticos. Os irmãos não queriam expor 

seus nomes nas publicações, daí optarem por registrar a sigla da Congregação FTD 

como marca comercial da empresa editorial. 

Os primeiros Irmãos Maristas chegaram ao Brasil, vindos da França, em 1897, 

por determinação de Frère Théophane Durand. Trouxeram com eles os livros da FTD, 

que já eram utilizados em vários outros países em que havia escolas maristas. Aqui 

também fundaram vários colégios, faculdades e universidades. As primeiras publicações 

dos Irmãos Maristas no Brasil foram traduções e adaptações de obras francesas para a 

cultura brasileira. 

A ABEC (Associação Brasileira de Educação e Cultura), proprietária da FTD, é 

uma das entidades jurídicas da Província Marista Brasil Centro-Sul. 

Atualmente, cerca de 42% da ação mundial do Instituto Marista encontram-se no 

Brasil. Os maristas assumem como missão a formação de cidadãos com base em valores 

humanos e cristãos para a transformação da sociedade. Possuem a espiritualidade 

fundamentada no Evangelho, tendo Maria como inspiradora do trabalho missionário e 

do lema da Instituição: “Com Maria, ide depressa para uma nova terra!” 

O Instituto Marista desenvolve projetos sociais em mais de setenta e nove países, 

oferecendo atendimento gratuito a pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social. 

Em 2017, a Instituição completará 200 anos de fundação. 

4.3.2 Sobre os autores 

Ednilce Duran é bacharel em Teologia com especialização em educação 

religiosa, assistente social com especialização na área da saúde e mestre em serviço 

social. 

Glair Arruda é bacharel em Teologia com especialização em educação religiosa, 

editora de arte e ilustradora. 

4.3.3 Análise da coleção 

A coleção Crescer com alegria e fé é composta por nove volumes, sendo cinco 

para os alunos do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental, primeiro ciclo, ou 
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Ensino Fundamental I, e outros quatro para os alunos do sexto ao nono ano, segundo 

ciclo, ou Ensino Fundamental II. 

Os livros do Fundamental I mantêm-se na primeira edição (2012). Os volumes 

do Ensino Fundamental I e Fundamental II são formados pelos livros do aluno, manual 

do professor e um DVD com narrativas bíblicas. Também para o professor, os livros do 

Fundamental I vêm acompanhados por um CD com músicas. 

Para este trabalho de pesquisa foi considerada a primeira edição, única edição 

existente, dos cinco primeiros volumes voltados para os alunos do primeiro ao quinto 

ano do Ensino Fundamental I. 

Cada volume possui um “tema norteador” que será desenvolvido em oito 

capítulos. Cada capítulo está estruturado em cinco seções correspondentes aos cinco 

eixos dos PCNER de Ensino Religioso elaborados pelo FONAPER. 

A correspondência entre os eixos temáticos do FONAPER e as seções são as 

seguintes: 

(1) Culturas e tradições religiosas (Abertura) 

(2) Escrituras Sagradas (A Bíblia conta assim…) 

(3) Teologias (Fazendo descobertas) 

(4) Ritos e símbolos (Jeitos de ser e suas variações) 

(5) Éthos (atividades inseridas no decorrer da unidade) 

Os livros variam entre 96 a 128 páginas, dependendo da série. 

4.3.3.1 Precisão histórica  

A coleção foi elaborada tendo como referência central a Bíblia cristão-católica. 

Duas seções são sempre associadas diretamente a passagens bíblicas. A seção “A Bíblia 

conta assim…”, como o título indica, são passagens da Bíblia, textos referentes ao 

Antigo Testamento e Novo testamento. Os textos são adaptações voltadas para a faixa 

etária da coleção. A subseção “Pense nisto” são citações de versículos da Bíblia 

propostos para reflexão e oração. 

As demais seções trazem em algumas situações outras narrativas que não a 

bíblica. As narrativas bíblicas não são consideradas pela Ciência da Religião como 
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narrativas históricas. Sendo assim, não podemos exigir-lhes uma precisão histórica, 

tampouco temporal. 

A partir do terceiro volume, a coleção passa a apresentar na seção “Jeitos de ser 

e suas variações”, de maneira bem objetiva e sucinta, conhecimentos sobre algumas 

tradições religiosas e algumas culturas. As autoras trazem uma foto da religião ou do 

grupo étnico e descrevem a imagem, às vezes descrevendo a celebração, o lugar 

sagrado, um princípio religioso, um aspecto da doutrina. É neste texto que podemos 

localizar alguns dados históricos. Podemos observar que em geral elas descrevem o fato 

histórico sinalizando o tempo e a região em que ele aconteceu, de maneira bem factual. 

A história não é apresentada a partir de suas contradições, conflitos, questionamentos de 

interesses políticos, econômicos, culturais. Trata-se de uma descrição de um dado 

histórico pontual, sem problematizações. No exemplo abaixo estas questões ficam mais 

evidentes: 

Figura 19 
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Fonte: Crescer com alegria e fé, v. 3, p. 110 

O texto aponta quem é o fundador do siquismo, quais suas ideias, como deve ser 

o comportamento de seus seguidos nas refeições e onde devem encontrar Deus. São 

alguns dados históricos, não uma narrativa histórica. Esta abordagem sobre como são 

apresentadas as religiões não colabora, segundo a perspectiva da Ciência da Religião, 

pois não contextualiza, não apresenta a religião de maneira mais ampla e consistente, 

mas apenas uma sombra dela. Este dado isolado não sugere reflexões sobre o 

movimento interno das religiões, tampouco de suas relações com o mundo. 

Outro dado que podemos observar é que os xamãs são apresentados enquanto 

pessoas que interagem com a natureza e com os espíritos. O texto não estabelece uma 

relação com a religião dos povos indígenas. Os indígenas são abordados na perspectiva 

cultural e não religiosa. 

4.3.3.2 Lugar de onde se fala sobre religião (outsider/insider)  

Nesta coleção o caráter confessional limitou as possibilidades de diálogos 

outsider-insider, a própria estrutura da coleção não proporciona muitas aberturas de 

trocas entre as diferentes tradições religiosas. 

A seção “Jeitos de ser e suas variações” é um espaço que as autoras abriram para 

apresentar outras tradições religiosas, mas apresenta-se sem propostas de atividades que 

provoquem uma reflexão sobre as realidades entre a posição insider e a outsider. As 

demais tradições religiosas são apresentadas como se estivessem numa vitrine. Os 

alunos sabem que elas existem e têm uma imagem e alguns poucos dados sobre elas, 

mas nada que promova o diálogo e o conhecimento de outra religião. 

O convite das crianças para apresentar como budistas e hinduístas se alimentam 

exemplifica a relação pouco dialógica entre a posição insider e a outsider da coleção: 



Capítulo 4 
Análise das coleções 142 

 

 

Figura 20 

 

Fonte: Crescer com alegria e fé, v. 4, p. 84 

Na seção “Para Terminar” podemos contatar que as autoras, ao oferecerem aos 

alunos textos de diferentes tradições e gêneros relacionados à temática do capítulo, 

“flertam” com uma posição insider mais disposta a conhecer outras tradições, porém 

ainda sem diálogo. 

Na seção “Pense nisto”, a posição insider prevalece sobre a outsider. Em toda 

coleção os textos propostos aos alunos para reflexão e oração são exclusivamente 

versículos bíblicos. Em nenhum capítulo são propostos trechos de outro livro sagrado. 

Vejamos um exemplo: 

Figura 21 

 

Fonte: Crescer com alegria e fé, v. 4, p. 99 
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Interessante observar a escolha de um versículo difícil para crianças de nove 

anos terem como texto para oração, mesmo sendo a temática do capítulo a morte de 

Jesus. No texto de apresentação, a coleção antecipa esta sua posição menos dialógica 

com as outras tradições religiosas quando afirma que o material é de base cristã e que 

considera a pluralidade religiosa. De fato, a coleção apresenta a pluralidade, mas pouco 

troca e interage com o diferente. 

4.3.3.3 Precisão conceitual  

Os textos bíblicos adaptados trazem um “glossário” que muitas vezes, talvez na 

tentativa de simplificar a explicação, acaba por não precisar os conceitos, em alguns 

casos até mesmo cometendo equívocos que comprometem o entendimento da história 

narrada. 

No texto “O chamado dos doze discípulos” (Mt 4,9; Mc 3; Jo 1), três conceitos 

são definidos no final da página: 

Messias: em hebraico significa o “ungido”, ou seja, aquele que recebeu a unção, 

cerimônia em que se derramava óleo sobre a cabeça de um homem para demonstrar que 

ele havia sido escolhido par ser rei. Na língua grega, Messias é sinônimo de “Cristo”. 

Quando Jesus é chamado de Messias ou Cristo, significa que ele é o rei escolhido por 

Deus. 

Rabinos: mestres judeus de diversas seitas religiosas; havia os saduceus, os zelotes, os 

fariseus, que eram os mestres ou rabinos que ensinavam a Lei ao povo. 

Discípulos: os seguidores dos mestres, que conviviam com eles até que se tornassem 

mestres também. Jesus escolhe doze discípulos (DURAN; ARRUDA, 2012, v. 4, p. 61). 

Nesses exemplos encontramos erros conceituais no título: No lugar doze 

discípulos, o correto seria doze apóstolos. Jesus, por exemplo, não escolhe doze 

discípulos, mas sim doze apóstolos. O número de discípulos era muito maior (72…). 

Encontramos outro erro conceitual na primeira palavra do glossário: para os cristãos, o 

Messias não era apenas um rei, mas o Filho de Deus. Encontramos outro erro conceitual 

na segunda palavra: Os saduceus eram sacerdotes, não rabinos. Rabinos ou rabis eram 

os fariseus apenas. Na terceira palavra do glossário, o conceito equivocado se repete, 



Capítulo 4 
Análise das coleções 144 

 

 

como no título. Estes erros conceituais são gravíssimos e comprometem o conteúdo 

religioso, afinal faz muita diferença para a história do cristianismo Jesus ser considerado 

como rei ou como Messias. 

A descrição de algumas imagens na Seção “Jeitos de ser e suas variações”, 

algumas vezes, também traz a definição de alguns conceitos importantes para o 

conhecimento da religião estudada.  

Figura 22 

 

Fonte: Crescer com alegria e fé, v. 3, p. 18 

A conceitualização dos celebrantes das diferentes religiões (rabino, padre e 

pastor) abre a possibilidade de os alunos, orientados pelos professores, levantarem as 

semelhanças, as diferenças entre eles, como celebram, onde celebram, qual livro 

sagrado utilizam etc. A precisão conceitual, associada aos contextos históricos, a outras 

linguagens e a uma análise interpretativa, amplia o conhecimento das religiões 

estudadas. 
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4.3.3.4 Iconografia 

As ilustrações são uma característica importante da coleção. Elas estão presentes 

em todas as seções, mas com maior destaque na seção “A Bíblia conta assim…”. Nesta 

seção, elas se apresentam como se fossem um quadro retratando a passagem bíblica 

citada. Este recurso ajuda os alunos a visualizarem os contextos, facilitando a 

compreensão de fatos ocorridos em períodos distantes, com cenários distintos dos 

atuais. Porém, quando não bem representadas, podem confundir e comprometer o 

entendimento dos alunos. Vejamos o equívoco na representação da figura de Zaqueu: 

Figura 23 

 

Fonte: Crescer com alegria e fé, v. 1, p. 72 

Como pudemos observar, a ilustração do livro não corresponde à clássica 

representação de Zaqueu, que, além de sua pouca estatura, inclui necessariamente uma 

árvore na qual ele sobe para ver melhor Jesus passar. 

As imagens fotográficas também estão muito presentes na coleção, em várias 

seções e de maneira diferenciada. Vejamos dois exemplos em que elas exercem funções 

diferentes na obra: 
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Figura 24 

 

Fonte: Crescer com alegria e fé, v. 1, p. 58 

Na maioria das vezes, elas se apresentam, conforme o exemplo, como mera 

ilustração da temática em questão, sem legenda ou com legenda sem muitas 

informações, colaborando pouco para a ampliação do conhecimento. 

Figura 25 

 

Fonte: Crescer com alegria e fé, v. 2, p. 38 
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Algumas vezes elas apresentam, como no exemplo, um roteiro de análise, 

convidado os alunos a explorarem-nas, buscando extrair delas elementos que colaborem 

para um maior entendimento do conteúdo estudado. Os roteiros de análises de imagens 

algumas vezes exercem, como vemos no exemplo, a função de aproximar a temática 

trabalhada com o cotidiano dos alunos. 

4.3.3.5 “Tolerância: uma forma de conviver”  

A temática da tolerância religiosa é inexistente na coleção. Uma vez que apenas 

as narrativas bíblicas são desenvolvidas, priorizando a religião católica, e as demais 

religiões são restritas a citações, a dados históricos isolados, descontextualizados e 

desatualizados, o conflito não aparece. Logo, não há necessidade de pensar a questão da 

tolerância religiosa. O silêncio em relação aos embates religiosos na história causa uma 

lacuna que, da perspectiva da Ciência da Religião, compromete a compreensão das 

religiões, assim como uma visão crítica dos alunos diante de uma sociedade marcada 

pela violência religiosa. 

4.4  COLEÇÃO “ENSINO RELIGIOSO FUNDAMENTAL”  

4.4.1 Sobre a editora 

A editora Paulinas está presente no Brasil desde 1931. Seu nome está 

relacionado ao apóstolo Paulo. A editora é parte integrante do projeto da Pia Sociedade 

Filhas de São Paulo, instituição religiosa católica fundada na Itália, em 1915, com o 

objetivo de evangelizar na cultura da comunicação. 

A editora Paulinas é uma das maiores editoras cristãs do país. Possui um parque 

gráfico próprio e uma ampla rede de livrarias. Possui um catálogo mais voltado para a 

área da religião: Pastoral, Bíblia, Catequese, Ciências Humanas e Sociais, Ciências da 

Religião, Comunicação Social, Desenvolvimento Humano, Educação e Ensino 

Religioso, Espiritualidade, Estudos Bíblicos, Família, Saúde, Teologia e Vida Religiosa. 

Tem como missão “promover o diálogo entre fé e cultura e anunciar a Palavra de 

Deus, fazendo com que o conteúdo de suas publicações, inspirado pelo Evangelho de 

Jesus Cristo, chegue a toda pessoa que busca orientação, formação e conhecimento” 

(extraído do site institucional). 
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4.4.2 Sobre a autora 

Maria Inês Carniato nasceu em Pelotas, Rio Grande do Sul. Em 1970, ingressou 

na Congregação das Irmãs Paulinas e dedicou-se à pastoral bíblica e à assessoria de 

educadores de ensino religioso e de catequistas. Foi membro do GRERE (Grupo de 

Reflexão de Ensino Religioso) da CNBB, do grupo de teólogas do CONIC (Conselho 

Nacional das Igrejas Cristãs) e do conselho editorial da editora Paulinas. Possui um 

extenso currículo de formação e atuação na área dos estudos da religião e do Ensino 

Religioso. 

Licenciada em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará – Fortaleza (CE), 

é bacharel em Teologia Sistemática pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa 

Senhora da Assunção – São Paulo (SP), mestra em pastoral bíblica pelo Centro de 

Estudos Superiores Jesuíta de Belo Horizonte (MG), especialista em grego pelo Instituto 

Bíblico de Roma, professora da UNISAL (Universidade Salesiana de São Paulo), no 

curso de especialização em Ensino Religioso, membro da Associação Nacional de 

Teólogas e Teólogos leigos, membro do FONAPER (Fórum Nacional Permanente de 

Ensino Religioso), membro do GPER (Grupo de Pesquisa em Ensino Religioso) – da 

PUC-SP, monitora de oficinas do Fórum Social Mundial e membro do conselho 

editorial da revista Diálogo, especializada em Ensino Religioso. 

4.4.3 Análise da coleção 

A coleção Ensino Religioso Fundamental é composta por nove volumes, sendo 

cinco para os alunos do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental, primeiro ciclo, 

ou Ensino Fundamental I, e outros quatro para os alunos do sexto ao nono ano, segundo 

ciclo, ou Ensino Fundamental II. 

Os livros do Fundamental I estão na segunda edição (2010). São formados pelos 

livros do aluno, um CD com música e um manual do professor. 

Para este trabalho de pesquisa, foi considerada a segunda edição, revista e 

ampliada, dos cinco primeiros volumes do Ensino Fundamental I. 

Cada volume da coleção do Fundamental I possui um título: 1º ano: Nós 

protegemos a vida, 2º ano: Viver é muito bom, 3º ano: Podemos entender sinais, 4º ano: 

Somos capazes de comunicar. 5º ano: Somos um povo em comunicação. 
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Todos os livros são divididos em quatro unidades. Cada unidade é subdividia em 

quatro capítulos. 

O primeiro, o segundo e o terceiro volumes são compostos pelas seguintes 

seções: História, Música, Comunicação, Invenção, Charada, Já pensou assim e Para 

conversar com quem você ama. 

O quarto e quinto volumes são compostos pelas seguintes seções: Texto inicial, 

Círculo de iniciação, Enigma, Trilha da sabedoria, Mensagem da semana, e apresentam 

um glossário no final do livro. 

Os livros variam entre 45 a 62 páginas, dependendo da série. 

4.4.3.1 Precisão histórica  

Nos três primeiros volumes não temos textos históricos. O objetivo das 

primeiras séries é trabalhar valores, reflexões sobre situações humanas, identificar o 

sagrado na realidade, através de diferentes gêneros literários: fábulas, lendas, casos 

populares, cantigas religiosas. Desta forma, não podemos identificar a precisão dos fatos 

históricos. 

Porém, considerando os diferentes gêneros textuais, as ilustrações, as propostas 

de atividade, como fontes históricas, podemos observar a partir da análise de seus 

conteúdos como o caráter confessional católico da coleção coloca Deus como 

personagem central no livro. Do primeiro ao último volume, com estratégias e recursos 

diferenciados, Deus é apresentado aos alunos como criador de todas as coisas. Vejamos 

alguns exemplos sobre a centralidade de Deus na coleção: 

Exemplo 1: 

Viva criança 

Criança é alegria, 

Criança é amor 

Criança é ternura 

É a felicidade que Deus criou (CARNIATO, 2010, v. 1, p. 8). 

 

Exemplo 2: 

Agradeço ao bom Deus 

E os meus olhinhos 
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Tudo podem admirar 

Vejo a luz, que alegria 

E a grandeza que é o mar 

Agradeço ao meu Deus 

Por poder tudo enxergar (CARNIATO, 2010, v. 1, p. 11). 

 

Exemplo 3: 

Deus bondade 

Deus bondade, nós ouvimos tua voz 

Nas palavras que escutamos 

Tu estás a falar 

Do teu amor por nós (CARNIATO, 2010, v. 1, p. 19). 

 

Exemplo 4: 

Tudo pela saúde 

Pra longe das drogas 

Eu não quero nem pensar 

Até me chamarem de careta 

Eu quero viver, quero malhar 

Saúde é presente que Deus dá (CARNIATO, 2010, v. 2, p. 73). 

Como podemos observar nos exemplos acima, de acordo com a coleção, Deus é 

o criador de todas as coisas. Ele nos criou para sermos felizes, pois nos ama. Ele conduz 

a história humana, determina se “enxergamos ou não”. Por isso, devemos ouvi-lo. A 

partir deste princípio as atividades propostas aos alunos são basicamente identificar a 

presença divina nas situações do cotidiano: na vida, na amizade, nos gestos, nas 

palavras, nos objetos, na natureza. 

Do quarto volume em diante, algumas religiões começam a ser apresentada aos 

alunos. Partindo de algumas citações históricas, alguns dados isolados, informações 

descontextualizadas, os alunos passam a entrar neste universo multirreligioso. 

No entanto, da perspectiva da Ciência a Religião, mesmo considerando as séries 

que são voltadas à coleção, as religiões são apresentadas sem que os conflitos religiosos 

venham à tona. As religiões indígenas são abordadas de maneira genérica, enfatizando a 
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relação harmoniosa dos indígenas com a natureza; não há diversidade entre os povos 

indígenas, nem africanos. Ambos são vistos de maneira generalizadora tanto em termos 

culturais, quanto religiosos. A imprecisão, melhor dizendo omissão, histórica é 

característica da narrativa da coleção, ao negligenciar os conflitos religiosos no período 

da colonização. No quinto volume é apresentado um trecho da Carta do escrivão Pero 

Vaz Caminha em que ele descreve como eram os nativos que habitavam as terras 

“descobertas”. O objetivo parece ser justificar a decisão dos europeus em catequizar os 

indígenas. O texto, no entanto, traz uma crítica à visão de Caminha: 

Descobrimos imediatamente a que documento pertence o texto e o que ele significa. 

Dialogamos durante toda a aula e compreendemos que os europeus procuraram ensinar 

o catolicismo aos povos indígenas por pensarem que eles não tivessem tradição 

religiosa alguma. Esse engano é demonstrado na carta (CARNIATO, 2010, v. 5, p. 26). 

O termo “engano” não parece ser o mais apropriado, pois ele camufla os 

conflitos do processo de colonização. Afinal, foi graças a estes e outros “enganos” 

cometidos pelos europeus que milhares de indígenas foram dizimados, expropriados de 

suas terras, de suas riquezas, de suas famílias, de suas culturas e de suas religiões. 

A imprecisão histórica também é uma realidade quando são apresentadas as 

religiões afro-brasileiras. Estas religiões são identificadas como tradições ou ritos 

herdados dos escravos, sem nenhuma menção aos conflitos religiosos no processo de 

catequização dos escravos africanos que chegavam com outras religiões que não a 

cristã. Vejamos um pequeno trecho: 

Além de pessoas nobres, também cidadãos humildes foram arrancados de suas famílias 

e trazidos para a escravidão. Mas a maioria, em meio ao sofrimento, ensinou aos filhos 

as tradições e a sabedoria da África e, atualmente, os descendentes procuram reavivar 

os valores sagrados por eles comunicados (CARNIATO, 2010, v. 5, p. 29). 

Faltou explicar para os alunos como “os descendentes procuram reavivar os 

valores sagrados”, ou seja, as religiões afro-brasileiras não são apresentadas, nem 

mesmo citadas. 
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4.4.3.2 Lugar de onde se fala sobre religião (outsider/ insider)  

Como a maioria das coleções de perfil confessional, a posição insider se 

sobrepõe à posição outsider. O nosso objetivo, enquanto cientista da religião, é procurar 

identificar se este olhar de dentro chega a comprometer a visão e a compreensão das 

outras religiões. Ao apresentar o objetivo do capítulo, a posição insider fica bastante 

evidenciada: “Identificar os principais símbolos que caracterizam as tradições religiosas 

e compreender a função de cada uma delas como caminhos que levam ao encontro de 

Deus” (CARNIATO, 2010, v. 3, p. 45). 

Esse objetivo parte do princípio de que todas as religiões caminham para Deus, 

desconsiderando as que não acreditam em Deus, como por exemplo o budismo. 

4.4.3.3 Precisão conceitual  

Na seção “Trilha da sabedoria” do quarto volume, a proposta de trabalho passa a 

ser pesquisar algumas palavras relacionadas ao texto trabalhado sobre determinada 

religião. É valido lembrar, como sinalizado na análise da coleção anterior, que a busca 

do significado de palavras não é conceitualização, mas apenas uma primeira 

aproximação do que se refere à palavra. Conceito envolve contextualização, 

comparação, análise, síntese, para a busca de uma precisão conceitual. 

Por exemplo, no capítulo “A grande biblioteca” a orientação é que se pesquisem 

as seguintes expressões; “civilização”, “crença”, “livros sagrados” (CARNIATO, 2010, 

v. 4, p. 46). Se nos determos apenas em uma delas, no caso a palavra “civilização”, 

veremos que se trata de uma palavra dificílima de conceituar, pois, dependendo da 

corrente históricas, antropológica, filosófica, enfim dependendo do contexto e da 

ideologia, esta palavra poderá ter significados completamente diferentes. 

No quarto volume os textos referentes à explicação de determinadas tradições 

religiosas, de maneira geral, conceituam de maneira precisa algumas palavras 

fundamentais para a compreensão do universo religioso estudado. Tomemos como 

exemplo o caso do islamismo: 

Meu grupo ficou com o islamismo […]. Descobrimos também ensinamentos do Corão, 

o livro sagrado do islamismo, e que a palavra islã significa “submissão”, isto é, realizar 

com amor aquilo que Deus pede a cada pessoa (CARNIATO, 2010, v. 4, p. 63). 
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Caso a definição de islã ficasse restrita ao seu significado literal, isto é, 

“submissão”, acabaria por fortalecer estereótipos negativos com relação a esta religião. 

Quando o texto procura precisar o conceito, a compreensão sobre a religião islâmica 

torna-se mais apropriada. 

4.4.3.4 Iconografia  

A iconografia é composta exclusivamente por ilustração até o terceiro volume. A 

partir do quarto a coleção apresenta uma técnica interessante que mistura fotografia com 

ilustração. A imagem passou a ser foto, e os personagens, ilustração. Esta é uma técnica 

interessante, criativa, além de não onerar a produção dos livros com a compra de 

imagens. 

Figura 26 

 

Fonte: Ensino Religioso Fundamental, v. 3, p. 21 

As ilustrações têm um caráter lúdico, desempenham função de ilustração, e não 

de fonte. Algumas ilustrações chamaram nossa atenção ao representarem crianças de 

diferentes tradições religiosas, pois pudemos constatar a reprodução de alguns 

estereótipos religiosos. Vejamos alguns exemplos: 
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Figura 27 

 

Fonte: Ensino Religioso Fundamental, v. 3, p. 23 

Estas duas ilustrações, ao trazerem as crianças “vestidas” com trajes típicos de 

suas religiões, acabam por fortalecer estereótipos religiosos. As ilustrações trazem a 

ideia de que, para ser cristã, mesmo nos dias atuais, as meninas precisam usar saias até a 

canela; que para ser hare krishna é necessário ainda criança e mesmo aqui no Brasil 

raspar a cabeça e usar túnicas laranja; que ser negro é pertencer a uma religião de matriz 

africana; que a menina mulçumana, independente da região ou da idade, é aquela que 

usa véu. A ilustração reforça o ditado de que “o hábito faz o monge”, o que segundo a 

perspectiva da Ciência da Religião não corresponde à realidade. Existem ruivos e loiros 

que pertencem à umbanda ou candomblé; as muçulmanas, principalmente no Brasil, não 

têm a obrigatoriedade do uso do véu; há muita menina cristã de minissaia; há hare 

krishna de camiseta e calça jeans. 

Mesmo na intenção de representar a diversidade religiosa em situações de 

harmonia, com uma representação iconográfica estereotipada, a mensagem fica 

distorcida. O exemplo a seguir também caiu numa representação iconográfica 

praticamente folclórica do indígena brasileiro: 
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Figura 28 

 

Fonte: Ensino Religioso Fundamental, v. 3, p. 39 

Vemos que a representação indígena não corresponde à maioria dos indígenas 

brasileiros na atualidade, que vão à universidade, trabalham, usam roupa do “homem 

branco”. 

A iconografia traz um texto subliminar carregado de conteúdo, valores, visões de 

mundo. É preciso ter cuidado para que ela esteja em harmonia com as ideias 

apresentadas no texto. O fato de não haver nenhuma proposta de leitura de imagens 

compromete ainda mais, pois a reflexão crítica sobre elas fica a critério do professor, 

que poderá não se dar conta destas imprecisões nas representações iconográficas. 

4.4.3.5 “Tolerância: uma forma de conviver”  

A coleção, partindo de uma perspectiva confessional católica, aborda através de 

textos, ilustrações, músicas e poesias a importância de desenvolvermos um 

compromisso com a tolerância religiosa. O exemplo é a música Iguais, do padre 

Zezinho, acompanhada por uma ilustração: 
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Figura 29 

 
Fonte: Ensino Religioso Fundamental, v. 4, p. 42-43 

Outro exemplo é um pequeno trecho do texto “O país de nossos sonhos”: 

Meu grupo imaginou um sonho comunitário […]. Um Brasil só de caminhos, estradas 

que se aproximam, conduzem a um só lugar. Cada estrada sai de uma porta, as portas do 

templo, da igreja e do terreiro, da catedral, da mesquita e da casa de reza, do centro, da 

capela e da sinagoga. Todas as estradas terminam em um imenso terreiro rodeado de 

árvores, com frutos maduros, e repleto de animais domésticos e flores (CARNIATO, 

2010, v. 5, p. 56). 

Na música do padre Zezinho Deus nos abençoe: 
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Figura 30 

 

Fonte: Ensino Religioso Fundamental, v. 5, p. 43 

A seção “Já pensou se fosse assim” é outro espaço para pensar um mundo 

melhor, em que as diferenças sejam consideradas como possibilidade de crescimento, a 

diversidade religiosa seja respeitada e a paz se torne uma realidade. 



 

CONCLUSÃO  

Um dos propósitos da presente dissertação foi identificar proximidades entre a 

teoria da Ciência da Religião e os conteúdos dos livros didáticos de Ensino Religioso do 

Ensino Fundamental I, a partir dos pressupostos teóricos e metodológicos da Ciência da 

Religião. Esta análise foi feita com base em um exercício de transposição didática da 

Ciência da Religião para o Ensino Religioso.  

Importante retomar, brevemente, o caminho que nos levou a mudar o referencial 

teórico para a análise das obras didáticas de Ensino Religioso. No início dos nossos 

trabalhos de pesquisa, havíamos pensado em adotar os cinco eixos temáticos elaborados 

pelo FONAPER (Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso) como referência 

para a análise das obras didáticas de Ensino Religioso. Contudo, no decorrer da 

pesquisa fomos considerando que, embora os PCNER (Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Religioso) tenham sido de grande importância para o avanço dos 

cursos de Ensino Religioso, no sentido de trazerem uma proposta mais pluralista do 

estudo das religiões, valorizarem a questão da diversidade cultural e negarem uma 

postura proselitista, ainda que estivessem sob uma perspectiva cristão-católica, eles não 

eram o ideal como referência de análise para nosso trabalho de pesquisa. O fato de o 

FONAPER ter o “transcendente” como objeto de estudo e considerar que o caráter 

teológico e ético, segundo ele comum a todos os “fenômenos religiosos”, é o que dá 

conta de revelar esse transcendente, fez com que abandonássemos os eixos temáticos 

como fonte de referência de análise. Esta proposta epistemológica do FONAPER 

continua comprometida com a fé e a Teologia, mesmo que dentro de uma perspectiva 

pluralista, indo na contramão da Ciência da Religião. 

Portanto, mesmo cientes das dificuldades e limites desta transposição didática da 

Ciência da Religião para o Ensino Religioso, resolvemos enfrentar o desafio e fazer este 

exercício metodológico. 

Optamos por um método qualitativo, pois evidentemente esta pequena amostra 

de vinte livros didáticos de Ensino Religioso não contempla o universo total de livros da 

disciplina. O objetivo era poder aplicar os resultados alcançados às demais coleções. 

Guiados pelos cinco critérios de análise elaborados a partir dos pressupostos 

teóricos e metodológicos da Ciência da Religião, buscamos olhar dentro das coleções e 
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procurar observar como a religião é estudada, quais os recursos didáticos metodológicos 

utilizados, quais as principais temáticas, se o material está comprometido apenas com o 

aspecto proselitista ou se desenvolve trabalhos voltados para a formação cidadã dos 

alunos, promovendo uma postura de tolerância. 

Apresentaremos, então, nossas observações e conclusões após as análises das 

obras. Não serão citados exemplos neste texto conclusivo, pois foram mostrados e 

analisados minuciosamente durante o processo de avaliação de cada livro das coleções 

analisadas no capítulo anterior. 

Comecemos pelo critério da “precisão histórica”. Observamos que algumas 

coleções apresentam seus conteúdos a partir de uma ordem cronológica, seguindo uma 

ordenação sequencial dos acontecimentos no tempo e de forma espiral. É o caso da 

coleção Entre amigos. A característica confessional das obras levou algumas delas a 

fazerem adaptações de passagens bíblicas, como é o caso da própria coleção Entre 

amigos e da coleção Crescer com alegria e fé. Esta proposta textual trouxe um embate 

no sentido de termos que definir, na perspectiva da Ciência da Religião, as diferenças 

entre narrativas míticas e narrativas históricas. E essa definição é controversa, uma vez 

que parte das religiões reconhecem essa diferença, parte não, considerando-a até mesmo 

ofensiva. O fato é que, enquanto análise fundamentada na Ciência da Religião, optamos 

por não considerar as narrativas bíblicas como narrativas históricas, sendo, portanto, 

desconsiderado este critério de análise. Com relação às coleções que trazem textos com 

referências e contextos históricos, como Jeitos de crer e Ensino Religioso Fundamental, 

observamos certa negligência quanto à precisão temporal dos fatos, dificultando a 

compreensão sobre quando eles teriam acontecido. Constatamos também que em 

algumas coleções, como Ensino Religioso Fundamental e Jeitos de crer, as narrativas 

históricas omitiam informações relacionadas ao papel da Igreja Católica durante o 

processo de colonização tanto na Índia, na África, como na América, silenciando sobre 

os processos de catequização dos povos colonizados indianos, indígenas e africanos.  

Com relação ao critério “lugar de onde se fala sobre religião (outsider/insider)”, 

a problemática não era identificar a confessionalidade na forma como as coleções 

apresentavam seus conteúdos, já que esta é uma característica de todas elas. A questão 

era procurar identificar o quanto essa confessionalidade interfere no entendimento das 

religiões. Observamos em algumas coleções, como Jeitos de crer e Entre amigos, uma 
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relação mais dialógica entre as posições outsider/insider, no sentido de buscar, mesmo 

falando de dentro da própria religião, se abrir para as outras religiões, procurar entender 

a doutrina de outra tradição religiosa, o jeito de se relacionar com o sagrado. Através de 

textos, imagens, exercícios, propostas de atividades de pesquisa, a coleção procurava 

trazer outras religiões para o universo dos alunos. Localizamos alguns deslizes nessas 

tentativas, em que o insiderismo compromete o conhecimento das outras religiões 

abordadas, geralmente por considerar a religião do outro apenas como uma tradição 

cultural, ou reduzi-la a suas lendas e mitos, desprezando seu próprio conteúdo religioso. 

Esta abordagem se fez mais presente com relação às religiões indígenas e as de origem 

afro-brasileira. As posições outsider/insider se desequilibram ainda mais quando o 

assunto é “Deus”; praticamente todas as coleções apresentam em seus materiais 

didáticos que o Deus verdadeiro é aquele no qual cada uma delas crê. As coleções um 

pouco mais abertas à pluralidade religiosa, como Entre amigos e Jeitos de crer, até 

apresentam o Deus da outra tradição, mas enfatizando que o verdadeiro e aquele no qual 

acreditam. Nada diferente do esperado, por se tratar de coleções assumidamente 

confessionais; a questão estava em identificar se tal interpretação comprometia a visão 

de Deus do outro. O que observamos é que todas as coleções consideram apenas as 

religiões que acreditam em Deus, desconsiderando o budismo, embora ele apareça em 

algumas coleções. A coleção Crescer com alegria e fé é a que menos abre espaço para 

um diálogo com as outras tradições religiosas. Quando estas apareceram, foram em 

fotos com legendas na maioria das vezes sem muitas informações. Em uma seção em 

que se apresentaram frases ou pequenos trechos de outras tradições, a proposta da 

coleção foi apenas mostrar e não problematizar, conhecer a fundo, comparar, dialogar 

com a outra tradição. 

Com relação ao critério “precisão conceitual”, a questão é mais grave, pois as 

imprecisões ora acontecem por tentativas de simplificações do significado das palavras 

para os alunos, muitas vezes ainda com erros conceituais – como observamos em alguns 

momentos na coleção Crescer com alegria e fé –, ora por omissão de conteúdo, 

propondo que os alunos apenas realizem uma pesquisa no dicionário sobre a palavra, 

como percebemos em todo o quarto volume da coleção Ensino Religioso Fundamental; 

esta proposta de atividade também aparece em outras coleções, mas de maneira mais 

esporádica. O grande problema desta proposta é que ela compromete a formação precisa 
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de um conceito, pois, como citamos no decorrer das análises, obter o significado da 

palavra não é conceituar. Conceituar é uma atividade processual que exige o 

desenvolvimento de uma série de habilidades e competências. Um conceito não 

desenvolvido ou mal desenvolvido pode comprometer o entendimento da religião. 

Encontramos um exemplo disso na coleção Crescer com alegria e fé, em que a 

explicação de “Messias” para se referir a Jesus ficou reduzida no glossário a “rei”, 

desconsiderando que, para os cristãos, Jesus, mais do que rei, era o Filho de Deus, o 

próprio Deus. A imprecisão conceitual pode gerar preconceitos e fortalecer estereótipos 

religiosos. E mais: termos que não fazem parte do universo da criança, como, por 

exemplo, os que encontramos na coleção Entre amigos, como “adro da Igreja”, 

“ressurreição”, “paixão de Cristo”, “Espírito Santo” e tantas outros muitas vezes são 

apresentados sem nenhuma preocupação de conceituação ou, no mínimo, de explicação 

em um glossário. 

Com relação ao critério “iconografia”, vimos, provavelmente por se tratar de 

coleções voltadas para o Ensino Fundamental I, ou seja, para crianças com idade entre 

seis e dez anos, uma predominância do uso de ilustrações, como Crescer com alegria e 

fé, Jeitos de crer e Ensino Religioso Fundamental; já a coleção Entre amigos apresenta 

menos ilustrações. Embora essas imagens trouxessem diferentes temáticas, como obras 

de arte, lugares sagrados, pessoas comuns ou referências religiosas, a problemática deste 

critério estava em observar se elas de alguma forma apresentavam uma visão 

estereotipada das religiões estudadas, se eram adequadas ao tema, se tinham qualidade 

gráfica, se traziam legenda com informações precisas e, principalmente, qual tipo de 

tratamento era dado a elas: resumiam-se a ilustrar ou serviam como fonte de pesquisa, 

como linguagem? Constatamos, então, muitas imagens adequadas à temática 

desenvolvida, porém algumas eram reduzidas, dificultando a visualização e, portanto, o 

trabalho com os alunos. Em outros momentos, percebemos legendas com poucas 

informações sobre a obra, sobre o artista ou sobre o próprio conteúdo da imagem, bem 

como imagens que apresentavam versões folclóricas e, em alguns casos, até 

estereotipadas e descontextualizadas de algumas religiões de povos como os indígenas e 

os africanos. Há uma generalização ao se tratar destas culturas: todos os indígenas e 

negros são iguais, vestem-se do mesmo jeito, moram na floresta ou, no caso dos negros, 

são representados associados à escravidão, às religiões afro ou à capoeira. Algumas 
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coleções, como a Ensino Religioso Fundamental e Entre amigos, estabelecem uma 

relação intrínseca entre a escolha da religião e a etnia, e os adereços religiosos definem 

a confessionalidade. Com relação às propostas de trabalho com as imagens, estas não 

são muito frequentes: as coleções Crescer com alegria e fé e Entre amigos até 

apresentam algumas atividades de análise das imagens, de levantamento de hipóteses, 

de buscar relacionar a imagem com a realidade dos alunos; porém, de modo geral, as 

imagens são meras ilustrações ou aparecem para compor a página. 

No critério “tolerar: uma forma de conviver”, observamos que trabalhar com 

valores como tolerância religiosa, ou seja, estar aberto à pluralidade religiosa, é uma 

preocupação de todas as coleções, ainda que algumas mais que outras, como Jeitos de 

crer e Ensino Religioso Fundamental. Contudo, embora as coleções tragam ilustrações, 

poesias, músicas, imagens e atividades sobre a importância do respeito à diversidade 

religiosa, da busca por uma sociedade de paz, tendo Jesus como modelo, ainda 

encontramos incoerências entre os discursos e os conteúdos dos textos e a abordagem 

dada a algumas religiões, principalmente as afro-brasileiras e as indígenas. Percebemos 

que a paz e a tolerância religiosa ainda estão no plano do discurso ou mirando muito 

longe, em Israel, na África etc., e não no bairro, na escola, na família, na cidade, no 

Brasil. 

Concluímos que não se trata de, procurando ser fiel ao “ateísmo metodológico” 

defendido pela Ciência da Religião, julgar a confessionalidade mas sim de perceber 

como ela implica o entendimento das religiões e quais são as incoerências que decorrem 

dessa abordagem.  

Constatamos estas incoerências desde o momento em que objetivos e propostas 

apresentados nos manuais do professor de compromisso com a pluralidade religiosa, 

com a formação de uma cultura de paz fundamentada em valores de respeito, 

solidariedade, compaixão, não se aplicam em muitas situações no material didático. 

Observamos esta incoerência quando o discurso de tolerância religiosa passa 

exclusivamente pelas religiões cristãs. Dessa maneira, concluímos que a relação entre, 

de um lado, a teoria e princípios da Ciência da Religião e, do outro, os livros didáticos 

de Ensino Religioso ainda é muito frágil. 

Este exercício metodológico não tem a pretensão de esgotar a análise das 

coleções, mas está ciente dos limites desta transposição didática. 
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Reconhecemos que nenhum livro didático dá conta de trabalhar todas as 

religiões. O importante foi constatar o empenho de todas as coleções no propósito de 

apresentar ricas e variadas propostas de atividades que procuram formar alunos 

comprometidos com uma sociedade mais solidária, com a paz e com a tolerância 

religiosa. O que pudemos observar é que algumas desenvolvem estes objetivos de 

maneira mais ecumênica, mais aberta ao diálogo com outras tradições, enquanto outras 

ainda estão voltadas ao próprio universo religioso a que pertencem. 

Há muito trabalho para os cientistas da religião… 
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