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APRESENTAÇÃO 

 

Desde a sua instalação, o FONAPER vem atuando enquanto espaço de debates, 

reflexões e proposição de um Ensino Religioso não confessional que contemple a complexidade 

do mundo contemporâneo em seus paradigmas emergentes. É reconhecido nacional e 

internacionalmente por defender o direito do educando de ter acesso ao conjunto de saberes e 

conhecimentos historicamente construídos pelas culturas e tradições religiosas, sem 

proselitismos.  

Atentos às mudanças da sociedade brasileira e frente aos desafios contemporâneos, 

diferentes sujeitos vêm propondo e construindo novos paradigmas para o Ensino Religioso. 

Previsto como componente curricular do Ensino Fundamental pela Constituição Federal e pelo 

Art. 33 da LDB nº. 9.394/96 (alterado pela Lei nº. 9.475/1997), e reconhecido como área do 

conhecimento pelas Resoluções CNE/CEB 4 e 7/2010 e pela Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC), o Ensino Religioso objetiva disponibilizar conhecimentos construídos historicamente 

pelas tradições religiosas e filosofias de vida, a fim de valorizar a diversidade cultural e religiosa, 

como uma das formas de promover e exercitar a liberdade de concepções e a construção da 

autonomia e da cidadania, prerrogativas de um estado laico e democrático.  

Todo conhecimento humano, dentre eles o religioso, independente da forma como foi 

construído, é um patrimônio da humanidade. Deste modo, deve estar disponível à escola a fim 

de possibilitar ao educando uma compreensão mais acurada da realidade em que está inserido, 

possibilitando o desenvolvimento de ações conscientes e seguras no mundo imediato, além de 

ampliar o seu universo cultural. 

O acesso e a aprendizagem dos conhecimentos da diversidade religiosa, em uma 

sociedade marcada pela racionalidade etnocêntrica, monocultural e instrumental que afeta as 

distintas esferas da vida humana, apresenta-se como um desafio permanente à educação básica 

e superior. O desafio reside na dificuldade de os currículos educacionais reconhecerem 
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identidades e diferenças, propiciando o estabelecimento de relações dialógicas, acolhedoras e 

libertárias, basilares à construção de culturas de paz. 

A realização do X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE), juntamente 

com o XIV Congresso Internacional de Teologia da PUCPR, o II Congresso de Pós-

Graduação em Teologia (PPGT/PUCPR) e o II Congresso Latino-Americano de Educação e 

Ciências da Religião (CLAECIR), na cidade de Curitiba/PR, entre os dias 18 a 20 de novembro 

de 2019, foi mais uma oportunidade para ampliar e aprofundar discussões e intercâmbios de 

pesquisas e práticas pedagógicas envolvendo as áreas de Ciências da Religião, Educação e 

Ensino Religioso.  

O tema escolhido para os eventos – Ensino Religioso, Ciências da Religião e Teologias: 

desafios e perspectivas – possibilitou a análise de práticas inovadoras construídas principalmente 

nos espaços de formação escolar e acadêmico, cuja produção (re)pensa os desafios da 

abordagem pedagógica dos elementos básicos dos fenômenos religiosos na Educação Básica, 

os procedimentos de formação e intervenção social, as clivagens culturais e sociais, além dos 

discursos que circulam nas esferas de formação e de atuação dos docentes. 

Ao todo 98 resumos expandidos foram aprovados pela Comissão Científica para a 

publicação, os quais integram o presente volume dos Anais. 

O FONAPER agradece as instituições copromotoras e apoiadoras do evento, os membros 

da Comissão Organizadora e da Comissão Científica, acadêmicos, pesquisadores e docentes de 

Educação Básica que gentilmente submeteram seus trabalhos, bem como a todos os 

participantes, os quais, em conjunto, contribuíram para a realização de mais um evento científico 

em prol da consolidação do Ensino Religioso como área de conhecimento na Educação Básica. 

 

Coordenação FONAPER 
(Gestão 2020-2022) 

  



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

17 

 

GT 1 – CIÊNCIAS DA RELIGIÃO E ENSINO RELIGIOSO: INTERFACES 

EPISTEMOLÓGICAS 

 

 

Coordenação:  

Me. Nathália Ferreira de Sousa Martins (UFJF) 

Dr. Paulo Agostinho Nogueira Baptista (PUC-Minas) 

Dra. Rosangela Siqueira da Silva (SEMED – Manaus) 

 

Este Grupo de Trabalho objetivou ser um espaço de socialização de pesquisas que 

reflexionassem sobre a interfaces epistemológicas entre Ciências da Religião e Ensino Religioso 

não-confessional, notadamente sobre questões acadêmicas e educacionais relacionadas ao 

estudo da diversidade cultural religiosa. 
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INTERFACES ENTRE ENSINO RELIGIOSO E A CIÊNCIA DA RELIGIÃO: objetivo de 

práticas pedagógicas inclusiva 

 

Rosângela Siqueira da Silva1 

Vinícius Alves da Rosa2 

 
1 Introdução 

 

O presente artigo apresenta as ações desenvolvidas na formação continuada do professor 

de Ensino Religioso na cidade de Manaus, a partir das mudanças que vem sendo implementadas 

por meio da BNCC, voltadas a esse componente escolar nas unidades de ensino da rede pública 

municipal, tendo como resultado o processo de ressignificação das práticas pedagógicas por 

meio da área de conhecimento das Ciências da Religião.  

Neste sentido, as Ciências da Religião promovem uma visão ampla do panorama 

histórico-cultural que envolve o tema da diversidade religiosa do contexto local, regional e global, 

de tal modo,  o Ensino Religioso vem  promovendo atualmente como área do saber reflexões que 

abordam os aspectos da história das tradições religiosas, da manifestação do sagrado nas 

diferentes culturas,  da legislação educacional e da organização pedagógica planejada a partir  

das diretrizes da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, com foco no processo de ensino e 

de aprendizagem, fundamentado na dimensão epistemológica do fenômeno religioso.  

Partindo da ementa dos encontros formativos, os professores cursistas planejam e 

desenvolvem estratégias na sala de aula, realizando o desdobramento sobre as diferentes 

matrizes religiosas que compõem a pluralidade do cenário local, regional, especialmente, 

daquelas percebidas no contexto dos educandos.  

 
1 Doutora em Ciências da Religião – PUC/GO. Pesquisadora da FAPEAM. Grupo de Pesquisa MYTOS-Humanidades, 
Complexidades e Amazônia. Contato: rosaciom@hotmail.com   
2 Mestre pelo Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas – PPGICH - UEA/AM. Professor na 
Secretaria Municipal de Educação em Manaus – SEMED. Contato: viniciusalves1@hotmail.com 
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Diante desta realidade, ressalta-se que o professor de Ensino Religioso, hoje se apresenta 

como mediador do conhecimento, ou seja, ampliando a reflexão sobre alteridade, realizando 

diálogos a partir das diferenças culturais, cujas práticas desenvolvidas na sala de aula buscam o 

afastamento de modelos proselitistas. 

No contexto educacional atual, sobretudo, no Ensino Religioso, de forma  gradativa surge 

a necessidade de temáticas como da educação inclusiva, que trata  de conteúdos significativos 

relacionados também aos estudos sobre o fenômeno religioso, que tem como objetivos promover 

reflexões sobre o sagrado e o profano, fomentar o amplo debate sobre a relação entre os 

imaginários simbólicos material e imaterial, que convivem no mesmo espaço, em que a 

pluralidade dos sistemas e cosmovisões tornam-se desafiadoras  nas sociedades complexas.  

A centralidade dessas análises do simbólico transitam pelas narrativas, pelas memórias, 

imagens, representações e contextos sociais, históricos e culturais que reforçam a pertença às 

identidades e à produção de conhecimentos dos docentes, uma vez que os temas sobre religião 

evidenciam aspectos das narrativas identitárias subjetivas e na manutenção da memória social.  

Segundo Weber (1982), gradualmente a educação passa a ter como objetivo a formação 

do homem para o exercício da cidadania no contexto social. 

 
Historicamente, os dois pólos opostos no campo das finalidades da 
educação são: despertar o carisma, isto é, qualidades heróicas e dons 
mágicos, e transmitir o conhecimento especializado. O primeiro tipo 
corresponde à estrutura carismática do domínio, o segundo corresponde 
à estrutura (moderna) de domínio, racional e burocrático. Os dois tipos 
não se opõem, sem ter conexões entre si (WEBER, 1982, p.482). 
 

A grande contribuição de Weber está na abordagem que enfatiza a Educação como 

aparelho necessário para um processo extenso de socialização. Em Weber existe um conceito 

amplo de Educação que engloba: a educação religiosa, a educação familiar, a educação 

carismática, a educação filosófica, a educação literária, a educação política e a educação 

especializada. 
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Deste modo, sua pertinência ganha especial importância para a área de Ensino Religioso, 

porque permiti o elo complexo para conectar dimensões temporais do presente, passado e futuro, 

da construção e reconstrução de uma memória social.  

É necessário ressaltar que a partir dos olhares sobre o imaginário simbólico, sua expansão 

e trama, com certeza dizem respeito a pluralidade e a diferença. É nesta interconexão entre o 

campo simbólico das formas do sagrado, sobretudo das narrativas indenitárias por meio das suas 

diversas expressões permitem que ocorra a reconfiguração e a ressignificação percebidas nas 

dinâmicas das manifestações religiosas.  

 A esse respeito a BNCC, prioriza desenvolver competências voltadas a mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais, 

atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho.  

As dez competências gerais dizem respeito:  

1. Conhecimento;     

2. Pensamento Científico, crítico e criativo; 

3. Repertório Cultural; 

4. Comunicação; 

           5. Cultura Digital; 

           6. Trabalho e Projeto de Vida; 

           7. Argumentação;  

           8. Autoconhecimento e Autocuidado;  

           9. Empatia e cooperação;  

          10. Responsabilidade e cidadania. 

Essas competências se encontram dispersas em todos os componentes na intenção de 

promover o desenvolvimento do educando não apenas a nível escolar, todavia, possibilitando a 

oportunidade de oferecer situações de crescimento social de sua vida. 
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2 Fundamentação teórica 

 

É inegável que no processo de releitura e interpretação do pluralismo cultural religioso 

presente na sociedade brasileira, deve se propor desenvolver reflexões numa perspectiva 

inclusiva, articulando teoria e prática sobre os estudos do fenômeno religioso. De acordo com 

Guerriero (2013, p. 243), 

 
No campo das disciplinas auxiliares da Ciência da Religião no que tange 
à dimensão sociocultural do fenômeno religioso os estudos de religião e 
especificamente a Ciência da Religião utilizam-se dessas disciplinas 
como instrumentos de compreensão de um dos componentes 
fundamentais da religião, sua conotação social e cultural. Afinal, não há 
religião que não esteja inserida em uma sociedade e em um ambiente 
simbólico e cultura. 
 

A sistematização do conhecimento aplicado ao Ensino Religioso com base nas 

concepções da Ciência da Religião na ação pedagógica, sem dúvida, proporciona  o acesso aos 

múltiplos aspectos das formas institucionalizadas da religião, principalmente, das diferentes  

formas de cultura e de seus sistemas simbólicos, das ressignificações e valorização do patrimônio 

material e imaterial nas diferentes teodiceias ou  concepções  dos sistemas de crenças, tais como: 

símbolos; festas religiosas, danças sagradas; rituais; princípios e valores; temporalidade; 

espaços e território sagrado; etc... 

Desta forma, o professor deve analisar com cuidado o cotidiano escolar, para perceber 

inúmeras diferenças de pertença e identidades religiosas que resultam da concepção 

fragmentadora, o que, por si, estabelece a necessidade de um enfoque de caráter interdisciplinar 

e inclusivo.   

Entendemos que a fragmentação do conhecimento sobre a dimensão do fenômeno 

religioso está presente na sala de aula e na comunidade escolar. É nesse sentido que as 

abordagens pedagógicas vigentes precisam de múltiplos olhares para entender a Ciência da 
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Religião com vistas ao desenvolvimento de conteúdos e novas práticas pedagógicas, por meio 

do Ensino religioso. 

Vale ressaltar que no contexto educacional onde se privilegie o aluno como sujeito no 

processo de produção do conhecimento, é necessário renunciar à fragmentação do saber, como 

afirma Morin (2000, p. 135), “os fenômenos são cada vez mais fragmentados e não consegue 

perceber-se sua unidade”. 

É importante ressaltar que o sentimento religioso, enquanto expressão de práticas da 

humanidade este inserido no contexto escolar, estimulando reflexões sobre limites e superações 

nas questões ligadas à vida e no comportamento do ser humano, no sentido de orientar a sua 

relação sociocultural e ética.  

Portanto, a religião deve ser entendida como um fenômeno que tem autonomia e liberdade 

em todos os aspectos fenomenológico, histórico, sociológico, psicológico, antropológico e 

linguístico, isto é, o fato religioso sobrevive por si só, embora esta existência esteja intimamente 

conectada com outros aspectos e dimensões da vida social. 

 

5 Considerações Finais 

 

A abrangência deste estudo realizou uma análise panorâmica dos principais pontos da 

Ciência da religião e do Ensino religioso, e os principais conceitos necessários para a 

compreensão do pensamento de Max Weber. Ou seja, não teve a pretensão de abranger em sua 

totalidade todos os conceitos que envolvem a Educação e pensamento weberiano. Tratou ainda, 

sobre as relações do indivíduo com o seu meio e a forma como a Educação se processam, 

influenciando a ascensão social.  

Conclui-se assim, que a Educação escolar por veio dos estudos do fenômeno religioso 

pode contribuir para o conhecimento da realidade e sua transformação, bem como, com o próprio 

do pensamento de Weber, a possibilidade da emancipação do homem como protagonista e 

sujeito da história. Deste modo, as diversas foras de manifestações e expressões do fenômeno 
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religioso que se proporciona como o objeto de estudo e compressão do Ensino Religioso, bem 

como sua relação com as Ciências da Religião são fundamentadas epistemologicamente, além 

disso esclarece que esse componente no currículo da educação básica pedagogicamente 

oferece um diálogo com o campo da educação inclusiva. 

 

Palavras-chaves: Ensino Religioso; Ciências da Religião; Práticas pedagógicas; Educação 

inclusiva. 
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A QUESTÃO DO OBJETO DO ENSINO RELIGIOSO E A EPISTEMOLOGIA DAS CIÊNCIAS 

DA RELIGIÃO: de volta ao futuro 

 

Paulo Agostinho N. Baptista3 

 

1 Introdução 

 

A epistemologia do Ensino Religioso ainda continuará sendo um problema de pesquisa 

importante, pois contrariando à lógica e a à tradição das ciências, no surgimento das pesquisas 

e de seus campos, suas disciplinas e os cursos de formação de pesquisadores, o Ensino 

Religioso começou como disciplina e só muito recentemente começou-se a discutir sobre seus 

fundamentos epistemológicos (PASSOS, 2007).  

O Ensino Religioso hoje se localização como componente curricular na subárea de 

Ciências da Religião Aplicada, na árvore do conhecimento das Ciências da Religião. E buscar 

seus fundamentos é importante, por exemplo, o problema do seu objeto.  

Pode-se levantar diversas questões: ele seria o mesmo das Ciências da Religião, o que 

parece lógico, por ser uma “ciência aplicada”? Nesse sentido, seria o “fenômeno religioso”? Ou 

as religiões? Numa posição próxima, mas dizendo de outra forma: o componente curricular 

Ensino Religioso, como ciência aplicada das Ciências da Religião, seria a “transposição didática” 

dessa área de conhecimento?  Ou. por sua natureza pedagógica, teria um objeto mais 

abrangente, que não coincidiria totalmente com o objeto das Ciências da Religião, o que também 

não deixaria de incluí-lo?  

O objetivo desta Comunicação é discutir e fundamentar a visão que o objeto do Ensino 

Religioso é a religiosidade (GRUEN, 1974, 1975), mas tal posição não significar, de modo algum, 

incompatibilizar o ER com a sua área de formação docente, as Ciências da Religião.  Pelo 

 
3 Doutor em Ciência da Religião (UFJF), com pós-doutorado em Demografia (UFMG). Professor titular do Programa 
de Pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Contato: pagostin@gmail.com   

mailto:pagostin@gmail.com
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contrário, é mostrar que por se situar também no campo da educação, é preciso incluir o processo 

de desenvolvimento psicopedagógico ao tratar do tema. Nesse sentido, a formulação que o ER 

seria uma transposição de didática é complexo e problemática.  

 

2 Fundamentação teórica 

 

A temática do objeto do componente curricular Ensino Religioso já tem sido tema de 

diversas pesquisas. Muitos pesquisadores têm refletido sobre sua história e construção curricular 

(FIGUEIREDO, 2007; CARON, 2007), mas também suas práticas, conflitos e relações com o 

espaço público (SIQUEIRA, 2012). Além desse objeto, durante muitas décadas, ou mesmo 

séculos, ter sido a religião, a religião cristã, particularmente a católica, no início da década de 

1970 pela primeira vez na história emerge uma proposta inovadora, através de Gruen (1974, 

1975, 1994), que postula como sendo a religiosidade, que o Ensino Religioso seria a educação 

da religiosidade, diferentemente da catequese, como objeto seria a educação da fé. A partir de 

1995, com o FONAPER, através de sua proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Religioso – PCNER (1997), surge nova proposta. Na primeira edição do PCNER (1997), 

o objeto é definido como o “Transcendente”. E na 9a. edição dos PCNER (2009), afirma-se que 

esse objeto é o “Fenômeno Religioso”. (SCHOCK, 2011, p. 289-309). Costa (2013), a partir de 

Passos (2007) e Soares (2010) defende que ensino religioso seria a transposição didática de uma 

área de conhecimento, as Ciências da Religião. Mais recentemente, através de sua participação 

na construção da proposta do ER na BNCC, o FONAPER apresenta como objeto o 

“Conhecimento Religioso”. Mas além do objeto religiosidade continuar a orientar muitos 

professores, surgiram outras propostas como o “Imaginário” (SCHULTZ, 2009), o “Sagrado” (GIL 

FILHO, 2009), e o “Sentido da vida” (CECCHETTI, 2009, FUCHS, 2009). Além dessas 

concepções, Rodrigues (2013, 2015) diz que o ER “tem por objeto a religião entendida como 

fenômeno”. 
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Segundo João Décio Passos (2011; 2015, p. 36), o fluxograma normal das ciências, ou 

da ciência normal, seria pesquisa  ciência (institucionalização)  licenciatura (formação)  

disciplina (currículo)  docência (didática). Em lugar disso, segundo esse autor, houve o 

seguinte: conteúdo  disciplina  docência.  

Para essa discussão do objeto será importante a pesquisa de Laude Erandi Brandenburg 

(2013), como de Huff Júnior (2012) e Junqueira (2012; 2015). Nesse contexto, será importante 

discutir como as Ciências da Religião entram nessa história do Ensino Religioso. E a figura de 

Wolfgang Gruen será importante com sua participação no primeiro curso de Ciências da Religião 

da UFJF, em 1970.  

.  

3 Metodologia 

 

Para a discussão desta temática, a metodologia utilizada será de natureza teórica, 

qualitativa, a partir da análise sistemática e hermenêuticas da bibliografia, cotejando as posições 

de diversos pesquisadores que têm se debruçado sobre a questão.  

 

4 Resultados e Discussão 

 

Enuncia-se os primeiros desenvolvimentos da pesquisa, ainda em processo de 

elaboração.  

Primeiramente, é importante destacar a natureza interdisciplinar das Ciências da Religião, 

com sua metodologia multidisciplinar (PASSOS; USARSKI, 2013), e sua vocação ao diálogo com 

as diversas áreas da ciência e do conhecimento. Nesse sentido, as Ciências da Religião não 

deixam de considerar a “ecologia dos saberes” na perspectiva de Souza Santos (2006). Por incluir 

a área pedagógica, a educação, a “Ciência da Religião Aplicada”, não pode desconsiderar a 

condição psicopedagógica dos estudantes.   



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

28 

Por isso, deve-se refletir sobre a escola, a concepção de educação que oferece condições 

para um Ensino Religioso crítico, não confessional, bem como a situação sociocultural de crise 

que tem provocado sérios problemas e desafios para a educação de crianças, adolescentes e 

jovens, como a depressão, o suicídio e o uso precoce de drogas (BAPTISTA, 2015).  

Essa crise de sentido coloca o componente Ensino Religioso diante do desafio de ajudar 

a refletir sobre o Sentido da Vida (religiosidade na perspectiva tilichiana, conforme Gruen), 

contribuindo para que os estudantes possam construir com qualidade e profundidade seus 

projetos de vida. Nesse sentido, o fenômeno religioso aparece como temática e objeto importante 

na formação para a alteridade, a convivência e o respeito, mas não se coloca como o objeto do 

Ensino Religioso.  

 

5 Considerações Finais 

 

As conclusões buscarão mostrar que a compreensão do ER e de seu objeto como a 

religiosidade, bem como sua relação com as Ciências da Religião, são epistemologicamente 

fundamentadas, além de contribuir para que se esclareça e ofereça um horizonte pedagógico 

mais adequado e condizente desse componente curricular na formação de estudantes da 

educação básica em seu diálogo com o campo da educação em geral.  

 

Palavras-chaves: Ensino Religioso; Ciências da Religião; Ciências da Religião Aplicada; 

Religiosidade; Objeto do Ensino Religioso. 
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O SAGRADO NOS JOGOS DIGITAIS: perspectivas para o Ensino Religioso 

 

Luis Carlos de Lima Pacheco4 

 

1 Introdução 

 

Os jogos digitais tomaram emprestado do mundo das religiões, especificamente do 

hinduísmo, o termo avatar para designar o jogador como sujeito que realiza as ações em um 

game. O jogador escolhe um avatar, ou seja, um personagem, e o encarna na aventura do jogo. 

Essa identificação direta do jogador com o seu avatar se torna ainda mais intensa nos jogos de 

MMORPG5 devido à complexidade de suas narrativas e ao realismo fantástico dos seus mundos 

digitais, repletos de elementos que remetem ao sagrado. 

Apresentamos a metodologia transdisciplinar como um referencial de conhecimento que 

oferece critérios científicos para a reflexão sobre questões complexas que envolvem a relação 

religião, videogame e jogador. Nossa reflexão será realizada em três partes: na primeira parte, 

abordaremos as necessárias especificações epistemológicas sobre a metodologia 

transdisciplinar; na segunda parte, trabalharemos a relação entre o jogador (gamer) e o jogo 

digital (game); na terceira parte, apresentaremos algumas perspectivas que se abrem para o 

Ensino Religioso nesse recente campo de estudo. 

 

  

 
4 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Católica de Pernambuco. 
Coordenador do Curso EaD em Ciências da Relgião, Licenciatura em Ensino Religioso da Unicap. Contato: 
lucapacheco@gmail.com 
5 Massively Multiplayer Online Role-Playing Game - MMORPG. O termo designa games elaborados com um tipo de 
trama próprio dos Role-Playing Game (RPG), com a diferença de que os MMORPGs se jogam online, com uma grande 
quantidade de usuários, e os RPGs unicamente contra o computador. Sua denominação se deve à sua familiaridade 
com os elementos narrativos dos jogos clássicos de interpretação de papéis, os primeiros a serem denominados RPGs. 
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2 Fundamentação teórica 

 

O referencial de conhecimento de nosso trabalho é a teoria da transdisciplinaridade do 

físico romeno Barsarab Nicolescu, nascido em 25 de março de 1942. As descobertas da física 

quântica iniciadas no século XX abriram a possibilidade de diálogo com áreas do conhecimento 

que eram rotuladas como não-científicas. Essa nova concepção do real se espalhou para a 

sociedade e encontrou respaldo nas ciências exatas, nas ciências humanas e nas artes. Levou a 

ciência a questionar o nível da interdisciplinaridade e buscar superá-lo no nível da 

transdisciplinaridade. O sagrado, excluído até então do meio acadêmico como uma categoria 

secundária, fruto de desejos humanos reprimidos e não realizados, retoma seu espaço 

acadêmico e promove um diálogo fecundo na sociedade. A transdisciplinaridade se firma como 

referencial de conhecimento e alicerça suas bases metodológicas nos pilares da complexidade 

(MORIN, 2005), da concepção de diversos níveis de Realidade (NICOLESCU, 2002. p. 45) e da 

lógica da inclusão ou do terceiro incluído (LUPASCO; MAILLY-NESLE; NICOLESCU, 1994). 

 

3 Metodologia 

 

Análise bibliográfica das obras relacionadas ao tema e ao referencial epistemológico que 

oferecem subsídios para a investigação de um referencial de amostragem do universo dos 

videogames na perspectiva ingame. Trata-se da metodologia da análise formal do game, uma 

“gametnografia” centrada nos operadores audiovisuais do jogo, na busca de identificar os 

arquétipos do sagrado6. Fazer uma análise formal dessa natureza no universo dos jogos 

MMORPGs torna-se uma tarefa hercúlea. Por isso é necessário um referencial de amostragem, 

que em nossa pesquisa é o game Dragon Age Inquisition, e encontrar partes do jogo que são 

 
6 O psicólogo Carl Gustav Jung (2000) desenvolve a ideia de que há um repositório de imagens primordiais, 
denominados de arquétipos, comum a todos os seres humanos, que despertam na consciência através de experiências 
como sonhos, mitos e contos de fada. O mitólogo Joseph Campbell (2005) encontra nas diferentes culturas mundiais 
a mesma estrutura mitológica, que ele designa de “monomito”. 



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

34 

relevantes para o foco da análise. Somente depois o foco se move para uma descrição mais 

detalhada dos arquétipos do sagrado identificados no game com o instrumental teórico da 

transdisciplinaridade/complexidade. Portanto, são três os níveis de descrição: a descrição dos 

arquétipos dos operadores audiovisuais e princípios de design do game, a descrição dos 

arquétipos do sagrado e suas relações, e a descrição do papel desenvolvido pelos operadores 

audiovisuais e os arquétipos do sagrado no jogo. 

Como o escopo dessa pesquisa são jogos digitais com forte foco na narrativa, a busca 

dos elementos formais é feita via conceitos da teoria narrativa fílmica de David Bordwell (1985). 

Na teoria da narração as ações dos personagens do filme constituem seus "eventos" e a 

sequência destes eventos constituem a narrativa. Esta sequência é estruturada em relação ao 

"tempo" e "espaço" (BORDWELL, 1985, p. 49-62). É importante notar que os eventos no filme 

não funcionam da mesma maneira que no videogame, porque no game as escolhas do jogador 

têm um impacto nos eventos do jogo, enquanto a audiência dos filmes não pode influenciar os 

eventos. Então, a análise parte da descrição formal do gameplay (o jogo sendo jogado) e continua 

com a narração.  

 

4 Resultados e Discussão 

 

O conceito de Transdisciplinaridade, desenvolvido pelo físico Barsarab Nicolescu, oferece 

critérios científicos para a abordagem da relação entre sagrado e videogame. Este 

relacionamento acontece justamente no encontro dos fluxos de informações e de consciência 

que passam pelos diversos níveis de Realidade e de Percepção. Nos videogames, o sagrado 

emerge em um outro nível de Realidade, o mundo do jogo. Em seus estudos, Nicolescu (2002) 

apresenta o diagrama da abordagem transdisciplinar da natureza e do conhecimento. Nós 

transpomos o seu diagrama para a relação sagrado e videogame: 

 

Figura 1 - Abordagem transdisciplinar da relação sagrado e videogame 
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O Game constitui aqui o objeto transdisciplinar. É composto por diversos níveis de 

Realidade que se sobrepõem num movimento de trans-ascendência e de trans-imanência. Para 

os fins deste estudo destacamos três níveis de Realidade: O nível de Realidade Eletrônico, o 

nível de Realidade Habitual e o nível de Realidade Ficcional. O nível de Realidade Eletrônico 

opera sob as leis da linguagem eletrônica. A eletrônica é a condição para a produção de um jogo 

digital, sua mecânica e arquitetura. Encontra-se logo abaixo do nível Habitual porque possui um 

alto grau de imanência. O nível Habitual é o nível imediato aos nossos sentidos. Por isso se situa 

no centro do gráfico. É responsável pelas informações visuais e sonoras imediatas e habituais do 

dia-a-dia. Já o nível Ficcional opera sob outras leis. Nele o espaço e o tempo não são medidos 

da mesma maneira que no espaço-tempo comum, trata-se do espaço-tempo digital. Está acima 

do nível Habitual porque corresponde a um maior grau de transcendência. 
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O Sujeito transdisciplinar, o Gamer (jogador), é aquele que frui o Game. Ele corresponde 

aos níveis de Percepção representados no lado direito da figura 2. Representamos também três 

níveis de Percepção: O nível Sensitivo, o nível Habitual e o nível Imaginário. Eles correspondem 

aos níveis de Realidade representados no lado esquerdo e seu grau de percepção da Realidade 

é também correlativo. Ao nível mais inferior de Realidade Eletrônico corresponde o nível Sensitivo 

de Percepção, que é o nível mais imanente de percepção e opera sob as leis fisiológicas que 

regem os sentidos. Ao nível de Realidade Habitual corresponde o nível de Percepção que recebe 

o mesmo nome, nível de Percepção Habitual, aquele que percebe as informações imediatas do 

dia-a-dia. Já ao nível de Realidade Ficcional corresponde um nível de Percepção que se localiza 

acima do nível Habitual, o nível de Percepção Imaginário, que se encontra num grau 

correspondente de trans-ascendência. É o nível de percepção Imaginário que possibilita perceber 

as informações do nível de Realidade Ficcional, ou seja, que leva o Gamer a entrar no mundo do 

jogo, a sentir-se parte da trama, a ponto de perder a noção de espacialidade e temporalidade 

comuns e entrar num outro espaço e tempo, o espaço/tempo ficcional. 

Existe um fluxo de informação, representado pelas flechas na figura 2, que passa por 

todos os níveis de Realidade, responsável pela coerência da Realidade do Game. A este fluxo 

de informação corresponde um fluxo de consciência que passa por todos os níveis de percepção 

do sujeito Gamer. Esses fluxos de informação e consciência perpassam todos os níveis 

conhecidos e concebíveis e atingem uma zona de não-resistência à percepção, onde não existe 

nível de Realidade nem de Percepção. Essa zona de transparência absoluta do real é o âmbito 

do sagrado, representado pelos loops nos fluxos de informação e consciência. É a área onde 

nossa percepção e todos os instrumentos que utilizamos para aumentá-la não conseguem 

alcançar. 

Porém, os fluxos de informação e de consciência que passam por essa zona de 

transparência absoluta do real penetram e cruzam todos os níveis de Realidade e de Percepção 

nas direções de uma maior trans-imanência e trans-ascendência através da zona de não 

resistência ao sagrado. É o que possibilita o acesso ao sagrado nos games. A comunicação 
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acontece na interseção do fluxo de informação com o fluxo de consciência no ponto da Modulação 

(X), que é o termo de interação entre o Game e o Gamer. Neste ponto, a zona de não resistência 

ao sagrado de ambos são idênticas e os fluxos de informação e de percepção compartilham da 

mesma zona de resistência, possibilitando a percepção do sagrado através da experiência lúdica 

do jogar. Aqui é onde o arquétipo se revela à consciência do jogador e ele experimenta o sagrado 

nos jogos digitais. 

 

5 Considerações Finais 

 

A abordagem transdisciplinar da relação sagrado e videogame pode dar pistas 

importantes para a investigação neste novo campo de estudo, tanto a partir de uma perspectiva 

imanente ao jogo, in-game, (elementos religiosos que fazem parte da narrativa, personagens, 

mecânica, estética e mundo do jogo) ou de uma perspectiva centrada nos atores (como as 

crenças e elementos religiosos dos gamedesigners e dos jogadores interagem com o jogo). 

Numa perspectiva in-game, o Ficcional é o nível de Realidade onde se materializa a 

estética e a narrativa de um game. É uma outra atmosfera que possui elementos arquetípicos 

que conectam o jogador com esse mundo. Em alguns games, o sagrado desempenha um papel 

estilístico que visa criar uma experiência imersiva, coerente e prazerosa para os jogadores 

(Assassin’s Creed, World of Warcraft) e em outros jogos o sagrado desempenha um papel 

constitutivo, como eixo central na trama (Okami, Dragon Age). Porém, o mundo do jogo também 

é vivenciado através de material externo ao jogo nas sociedades de personagens, cortes, tribos, 

congregações, igrejas e panteões de deuses largamente difundidos nas redes sociais, abrindo 

espaço para estudos sociais e culturais da construção da realidade numa abordagem do trânsito 

entre espaços online e offline. 

Numa perspectiva centrada no jogador, o sujeito Gamer é objeto privilegiado do estudo 

da relação sagrado e videogame. O nível de Percepção Imaginário é o que permite a imersão no 

nível de Realidade Ficcional. O encontro dos fluxos de consciência do Gamer com os fluxos de 
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informação do Game se dá num ponto de Modulação (ponto X da Figura 1) que possibilita a 

entrada no espaço/tempo digital, marcado pela imaginação e ficção. Essa dinâmica da interação 

entre jogador e jogo digital tem consequências no desenvolvimento cognitivo e na constituição 

psíquica do jogador, abrindo espaço para estudos e abordagens psicanalíticas num ambiente, o 

game world, em que se pode vivenciar experiências limite de maneira segura e intensa.   

Se configuraram três áreas comuns de investigação de grande relevância para o Ensino 

Religioso: games religiosos, que consistem em jogos digitais com conteúdo catequético 

relacionado à transmissão da fé; religião nos games, que consistem em jogos em que a religião 

se apresenta como uma ferramenta narrativa ou artifício de enredo; e games como religião, que 

consistem em jogos que apresentam e oferecem rituais que imitam atributos religiosos. Os 

estudos da religião nos jogos digitais contribuem para uma compreensão profunda não só da 

cultura dos games, mas também da religião na contemporaneidade. Estudar religião nos jogos 

digitais não é um fim em si mesmo, mas uma forma de revelar o significado da religião na 

sociedade contemporânea como um todo. 

 

Palavras-chaves: Jogos Digitais; Games; Transdisciplinaridade; Sagrado; Pluralismo. 
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JORNADAS DE DIÁLOGOS INTER-RELIGIOSOS: uma proposta do ensino 

religioso para a cultura de paz  

 

Wellington Félix Cornélio7 

 

 

1 Introdução 

 

Neste trabalho apresentaremos um relato da experiência denominada “Jornadas de 

Diálogos Inter-religiosos para a Construção da Paz”, desenvolvida pelo autor, na sua prática 

docente do Ensino Religioso na Rede Municipal de Educação, da cidade de Uberaba, Estado de 

Minas Gerais.  

As referidas jornadas, que atualmente, tornaram-se um projeto pedagógico voltado para 

alunos dos oitavos e nonos anos do ensino fundamental, consistem em um ciclo de palestras às 

quais líderes religiosos são convidados a compartilhar suas experiências cotidianas em relação 

ao ato da prática religiosa.  

Idealizadas sob a expectativa do Ensino Religioso, não mais pautado como “aula de 

religião” e que cumpre a sua função de socializar o conhecimento acerca do fenômeno religioso, 

“(...) permitindo ao aluno perceber, analisar e compreender as diferentes manifestações do 

sagrado presentes na realidade local e global” (GUILOUSKI et al, 2005, p. 5), possuem os 

objetivos de criar um ambiente de respeito à diversidade e tolerância, despertando a cultura da 

paz.  

 
7 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Especialista em Ciências da Religião 
pela Faculdade Passo 1. Graduado em Ciências Sociais pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Triângulo Mineiro (IFTM) e em Direito pela Universidade de Uberaba (UNIUBE). Professor de Educação Básica na 
Rede Municipal de Uberaba e na Rede de Ensino de Minas Gerais. Pesquisador do GPEFORM e GEPPTEC. Áreas 
de Especialização e linhas de Pesquisa: Formação de Professores, Subjetividade e Identidade Docente; Educação e 
Trabalho Docente; Ciências da Religião; Educação e Ensino Religioso. E-mail: wfc.cientistasocial@gmail.com 



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

41 

As referidas jornadas foram ainda pensadas, de maneira pedagógica, a partir da relação 

harmônica e complementar, entre teoria e prática no processo de transmissão do conhecimento; 

bem como pensadas também, a partir do pensamento socioconstrutivista de Vygotsky, que 

atribuiu um papel fundamental às relações sociais nesse processo.  

 As “Jornadas de Diálogos Inter-religiosos para a Construção da Paz”, é uma proposta 

para superar preconceitos e desmistificar temas do senso comum relacionados às religiões, 

oferecendo e permitindo aos alunos um espaço amplo e aberto para perguntas e esclarecimento 

de dúvidas. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

Desde a formação do Estado Brasileiro, iniciando-se no período Monárquico até um 

período recente, anterior à Constituição Federal de 1988, a religião Católica era a Religião Oficial 

do país. Em virtude da separação entre Igreja e Estado, já no período Republicano, o ensino 

religioso sofreu relevantes questionamentos, contudo, ainda permanecendo preso às orientações 

da Igreja Católica.  

Posteriormente, considerando a concepção de Escola laica, democrática, plural, como 

lugar privilegiado de construção e socialização do conhecimento; urge indubitavelmente, 

compreender o Ensino Religioso como área do conhecimento que promove o estudo sobre o 

fenômeno religioso e as manifestações do sagrado, com o intuito de contribuir para a promoção 

do diálogo inter-religioso e do respeito entre pessoas de diferentes crenças. 

Em tempos atuais, o Ensino Religioso é um direito dos cidadãos respaldado pela 

Constituição Federal e pela nossa legislação educacional e cabe à Escola, a responsabilidade de 

ofertá-lo. De forma contemporânea, diferentemente do dogmatismo e proselitismo do passado, 

este ensino amplia a visão de mundo, em referência à riqueza e diversidade cultural e religiosa, 

contribuindo para a cidadania e melhores relações de convívio social (GUILOUSKI et al, 2005). 
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Nosso país é referenciado pela diversidade cultural e religiosa. Portanto, a cultura do 

diálogo inter-religioso deve começar cedo, especialmente, na escola, para que tenhamos 

cidadãos que aprendam e saibam conviver em sociedade. Conhecer e dialogar são duas palavras 

essenciais na construção de uma cultura de paz. Paz que deve ser um desejo de busca e 

conquista todos os dias e que demanda o aprender a conviver com os outros, respeitando suas 

crenças. Enfim, o Ensino Religioso é um potente instrumento de promoção do diálogo inter-

religioso, sobretudo quando proporciona o conhecimento do fenômeno religioso e incentiva e 

valoriza “o respeito à diversidade religiosa às crianças e jovens, esses que em tese, estão mais 

abertos ao acolhimento do outro” (LEÃO, 2016, p. 16-17) 

 

3 Metodologia 

 

Pensando na conciliação entre teoria e prática no processo de transmissão do 

conhecimento; considerando o pensamento socioconstrutivista de Vygotsky, que atribuiu um 

papel fundamental às relações sociais nesse processo (VYGOTSKY, 1998), os líderes religiosos 

[em cada encontro, geralmente 02 ou 03 de religiões diferentes] são chamados inicialmente a 

realizarem uma pequena exposição sobre as principais questões que envolvem a sua religião e 

posteriormente, em um segundo momento, eles são convidados a responderem perguntas 

diversas dos alunos. 

Parafraseando Vygotsky, no processo de ensino-aprendizagem, há uma relação dialética 

entre sujeito [os alunos] e a sociedade ao seu redor [os líderes convidados], em que o homem 

modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem (VYGOTSKY, 2001).  

Ademais, o autor considera fundamental neste processo, a interação que cada pessoa 

estabelece com determinado ambiente e com o mundo, o que ele conceitua “mediação”. Esta 

mediação é realizada através de instrumentos técnicos e/ou da linguagem, que traz consigo 

elementos basilares da cultura (ibidem, 1987). 
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Paulo Freire (2001) também considera que a escola que precisamos, a escola viva, 

democrática, formadora de hábitos de participação, de crítica, possibilita ao educando o 

desenvolvimento da “sua dialogação”, integrando-se “com autenticidade, no clima cultural que 

ora vivemos” (FREIRE, 2001, p.98).   

Neste sentido, o professor seria de suma importância, como impulsionador e mediador do 

desenvolvimento intelectual e pedagógico, capaz de proporcionar maiores alternativas de 

pensamento aos educandos e maiores condições para eles absorvê-los.  

E nesta perspectiva, as jornadas buscam cumprir tais propósitos. Elas foram iniciadas em 

novembro de 2017 e já aconteceram em três edições: I Jornada - dia 09 de novembro de 2017; 

II Jornada – dias 09 de agosto de 2018 e 16 de agosto de 2018 e III Jornada – dias 09 de agosto 

de 2019 e 28 de agosto de 2019.  

Os conteúdos teóricos são trabalhados anteriormente em sala de aula e como já exposto, 

o projeto é voltado para alunos dos oitavos e nonos e consiste em um ciclo de palestras às quais 

líderes religiosos são convidados a compartilhar suas experiências cotidianas em relação ao ato 

da prática religiosa.  

Os encontros, dois ou três, contaram com representantes das seguintes religiões: 

Catolicismo, Protestantismo [Evangélicos Tradicionais e Neopentecostais], Judaísmo, Budismo, 

Movimento Hare Krishna, Espiritismo, Umbanda, Candomblé, Islamismo e Hinduísmo.  

 

4 Resultados e Discussão 

 

Os alunos foram submetidos a avaliações contínuas, no decorrer dos bimestres e se 

destacaram pelo interesse à participação em sala de aula e na realização das jornadas com os 

convidados.  

Além disso, os alunos foram solicitados, que escrevessem suas percepções sobre os 

encontros e das falas dos convidados de forma livre, através de um relato, uma redação, uma 

narrativa ou um desenho.  
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Tais instrumentos avaliativos pretenderam analisar: a) O aluno expressou uma relação 

respeitosa com seus colegas de classe e comunidade escolar? b) O aluno aceitou outras 

diferenças culturais, sociais, religiosas e/ou de opinião? c) O aluno reconheceu que o fenômeno 

religioso é um fato cultural resultante e identificador de respectivos grupos sociais? d) O aluno 

empregou conceitos adequados para referir-se às diferentes manifestações sociais, culturais, 

religiosas/do sagrado, entre outras? 

Vale ressaltar, apresentamos resultados parciais, pois os estudos e a execução do projeto 

continuam em desenvolvimento. 

 

5 Considerações Finais 

 

As pessoas, sacerdotes, líderes ou autoridades, que lidam com as religiões no cotidiano, 

são convidados a “experienciar” aos alunos a sua vida religiosa, a mostrar a contribuição da sua 

religião para a nossa sociedade uberabense. Os alunos são “desafiados” não somente a ouvirem 

sobre as religiões, mas a “mergulharem” nessas religiões.  

Almejamos com tal prática, aprofundar as questões relacionadas ao conhecimento da 

diversidade e ao respeito e tolerância a esta diversidade, não somente em aspectos religiosos, 

mas também em aspectos sociais de vivências, escolhas, opiniões, pensamentos e ideologias. 

Isto é, trabalhamos dois pilares básicos, “o conhecer o diferente e respeitá-lo”.  

Outrossim, nossa prática pedagógica, que hoje é um projeto, uma ação que acontece 

anualmente é orientada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso e pelas 

diretrizes da nova Base Nacional Curricular Comum (BNCC), especialmente, as competências 

gerais um, três e nove, em que procuramos proporcionar os “conhecimentos historicamente 

construídos”, “valorizando as manifestações artísticas e culturais” e “exercitando a empatia, o 

diálogo, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito, a diversidade, sem preconceitos de 

qualquer natureza”; bem como seguindo os objetivos do ensino religioso nas alíneas “A” e “C”, 

em que buscamos desenvolver a “aprendizagem dos conhecimentos religiosos” e o “diálogo inter-
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religioso e o pluralismo de ideias”. Além disso, associando às respectivas competências 

específicas de número um, dois, quatro e seis, relacionadas às temáticas do “respeito às 

manifestações religiosas”, “convivências com a diversidade de crença” e quanto “ao debate e 

problematização frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de 

cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e 

da cultura de paz” (BRASIL, 2017). 

Por fim, consideramos significativos, momentos, quando alunos fazem perguntas, 

abordando temas relacionados ao aborto, sexualidade, costumes, celibato, entre outros 

interligando tais questões com a religião.  

 

Palavras-chaves: Diálogo Inter-Religioso. Ensino Religioso e Cultura de Paz. Diversidade 

Religiosa. Educação e Ensino Religioso. 
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CIÊNCIA DA RELIGIÃO E ENSINO RELIGIOSO: contribuições de uma abordagem 

compreensiva da religião para o ensino religioso 

 

Nathália Ferreira de Sousa Martins8 

Bolsista CAPES 

 

1 Introdução 

 

Esta comunicação trata-se de prenúncios sobre a influência de autores clássicos da CR 

como Joachim Wach apara a formulação de uma epistemologia e princípios metodológicos para 

o ER, baseados em sua abordagem compreensiva da religião. Nesse sentido, não pretendo dar 

respostas fechadas sobre o assunto, mas sim levantar a questões a fim de aprimorar a discussão 

sobre o tema e auxiliar-me na elaboração de meu trabalho doutoral. O trabalho em questão faz 

parte de uma série de pesquisas por mim realizadas, iniciadas na especialização em Ensino 

Religioso. Naquela ocasião produzi um trabalho de conclusão de curso intitulado “O ensino 

religioso no sudeste do Brasil: Uma análise das legislações” no qual comparei as legislações 

sobre o ER nos quatro estados da região sudeste do país, onde o estado do Espírito Santo se 

destacou por ter uma legislação (artigo constitucional, decretos e resolução), um Currículo e uma 

entidade civil específicos para o ER. Logo, surgiu a questão sobre a realidade prática dessa 

disciplina. 

Sendo assim, ingressei no mestrado com intuito de pesquisar a prática dos docentes de 

ER no cotidiano escolar do Espírito Santo. Para isso realizei uma revisão bibliográfica dos 

documentos sobre o ER existentes naquele estado desde 1989 até 2006 (somando seis 

documentos), assim como, uma pesquisa de campo em quatro escolas estaduais, na qual pude 

acompanhar as aulas e entrevistar professores. Observei que havia intermitências entre as 

 
8Doutoranda em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Contato: 
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teorias expressas nas leis e a prática dos professores em sala de aula. Esse fato se dava por 

inúmeros fatores, tais como: - diferenças nos próprios documento legais que legislam o ER, - 

distinção de questões epistemológicas dentro do Currículo por ter sido escrito por autores que 

não possuem a mesma visão sobre o ER, - falta de acompanhamento pedagógico para os 

docentes, - não oferecimento de cursos de formação continuada para os professores por parte 

da Secretaria de Educação e das Superintendências e – os próprios professores não quererem 

aplicar o conteúdo do currículo por receio de reclamações por parte dos alunos e dos 

responsáveis pelos alunos (SOUSA MARTINS, 2018). 

Nesse seguimento, com a finalidade de dar continuidade a essas pesquisas, a princípio, 

foi-me sugerido e comecei a estudar sobre Joachim Wach, autor da CR o qual se preocupava em 

estudar sobre uma abordagem compreensiva da experiência religiosa. Contudo, após iniciar os 

estudos sobre o autor, percebi que pouco se pesquisa sobre ele no Brasil. Em partes esse fato 

se dá por conta do processo de formação da CR no país, que influenciada pela teologia da 

libertação, deu mais ênfase aos autores das ciências sociais (GROSS, 2012, p.20). Outro fator 

que pode ser determinante é a existência de apenas um livro traduzido para o nosso idioma: 

“Sociologia da Religião (1990). Autores como Figueira (2005), Huff Júnior e Portella (2012) e 

Dowell (2008) utilizam Wach para embasar alguns de seus argumentos, todavia nenhum deles 

se debruça exclusivamente sobre as obras do autor. 

 

2 Fundamentação teórica e Discussão 

 

Joachim Wach nascido em 1898 na Alemanha, estudou e deu aulas de 

Religionswissenschaft (traduzido para o Inglês como History of religions — história das religiões 

—, e pode ser traduzido para o português como Ciência da Religião ou Estudo da Religião), na 

universidade de Leipzig. Em 1935 precisou deixar a Alemanha e ir para os Estado Unidos, por 

conta da perseguição nazista em face de sua descendência judia. Nos EUA deu aulas na Brown 

University em Providence onde permaneceu até 1945, depois lecionou na Divinity School da 
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Universidade de Chicago até sua morte em 1955 (WACH, 1988, p.ix - Introdução redigida por 

Joseph M. Kitagawa).  

No Brasil, desde o ano de 2006 tem-se atribuído à CR a responsabilidade de ser a ciência 

de base para o ER (JUNQUEIRA, 2016, p.95), esse é um esforço recente se comparado à 

existência da disciplina no Brasil, que foi oficializada no período do império. Cabe aqui lembrar 

que nas recentes Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de licenciatura em Ciência (s) 

da (s) Religião (ões) o objetivo do curso além de outros é a formação docente para o ER. Sendo 

assim, muitos professores não estão familiarizados com a CR e por essa razão tendem ao ensino 

de valores morais e acabam por ser, em alguns momentos, proselitistas (SOUSA MARTINS, 

2018, p.119). Tendo em mente essa realidade, é necessário que haja mais esforços por parte da 

área da CR para que essa aplicação ocorra — e seja divulgada através de cursos de licenciatura 

em CR, publicações e eventos, — fornecendo mais embasamento teórico para disciplina. Nesse 

sentido, esse trabalho tem a pretensão de preencher essa dupla lacuna, de estudar um dos 

autores principais da CR que pouco se pesquisa no Brasil, Joachim Wach, e com base nos seus 

escritos fornecer um chão epistemológico para o ER. Logo, a pergunta (provisória) que norteia 

esse projeto de tese é: Como a abordagem compreensiva de Joachim Wach sobre a experiência 

religiosa pode contribuir para a formulação de princípios epistemológicos para a orientação do 

ensino religioso escolar, em contexto brasileiro? 

A partir da obra “Sociologia da Religião” (WACH, 1990), que está traduzida para o 

português, pode-se elencar algumas hipóteses para responder essa questão. Wach elabora que 

o estudo da religião pode ser visto de duas formas clássicas: 1- teológica/normativa preocupa-se 

com a análise, interpretação e exposição de uma fé particular. 2 -  A ciência geral da religião: 

fenomenologia, história, psicologia e sociologia da religião que é essencialmente descritiva, 

visando a compreender a natureza de todas as religiões. A filosofia da religião estaria mais 

afinada com a teologia, mas partilharia o assunto com a Ciência da religião (WACH, 1990, p.11).  

Para o autor muito se estuda sobre a história da religião e sua natureza psicológica, e há 

poucos estudos relativos a expressão da experiência religiosa, quando o tem focalizam nas 
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formas teóricas: mito, doutrina ou dogma. Para ele esse estudo é importante, porém não se pode 

deixar de lado aquilo que ele considera mais importante que seria a expressão prática no culto e 

formas de adoração. Além do estudo teórico e prático da experiência religiosa há um estudo que 

ele considera novo que seria o agrupamento religioso, a pertença e associação religiosa. Seu 

estudo individual, tipológico e comparativo constitui o campo da sociologia da religião (WACH, 

1990, p.12). 

Mediante esta abordagem, o que o autor espera não é apenas ilustrar o significado cultural 

da religião, mas também conseguir “discernimento mais agudo das relações entre as diversas 

formas de expressão da experiência religiosa e, eventualmente, compreender melhor os diversos 

aspectos da própria experiência religiosa” (WACH, 1990, p.15). Para Wach: “A abordagem mais 

realista é aquela que combina uma penetração solidária dentro do significado das experiências 

religiosas diferentes das nossas no plano geográfico e temporal com uma percepção crítica da 

sua relevância para a vida e os problemas modernos” (WACH, 1990, p.17). 

O estudo das implicações sociológicas da religião exige abordagem imparcial e objetiva, 

com os fatos estudados sem preconceito. Para Wach alguns princípios devem ser observados. 1 

– “uma apreciação da vasta amplitude e variedade da experiência religiosa”. A base para todos 

os estudos da religião deve ser encontrada num amplo leque de tipos fenomenológicos e 

psicológicos e nos tipos históricos multifacetários da experiência religiosa. Qualquer tentativa de 

limitar o alcance do estudo a uma só religião — à própria religião ou uma que é familiar — está 

fadada a conduzir a conclusões insuficientes ou deturpadas. Quanto mais ampla a escala de 

expressões religiosas caracteristicamente diferentes a que estudioso tiver acesso, maior será a 

sua penetração no assunto (WACH, 1990, p.19,20).  

Aplicado para o ER pode-se dizer que o docente ao lidar com o conteúdo religioso em 

sala de aula deve ter uma postura de reconhecimento do discente enquanto sujeito do processo 

de ensino aprendizado. Noutras palavras, a experiência discente no que tange à religião deve ser 

tomada como dado relevante. Mesmo que não professe uma fé específica, o sujeito, por causa 

das relações que contrai com seu meio, em alguma medida, tem conhecimento sobre o religioso 
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ou sobre o dado religioso. Portanto, cabe ao docente a tarefa de mapear quais as tradições 

religiosas presentes em sua comunidade de alunos e alunas, a fim de ensinar sobre religião tendo 

como base as referências mais próximas do grupo. 

2 – “compreensão e apreciação da natureza e do significado dos fenômenos religiosos”. 

O investigador deve ter afinidade com seu assunto e ser treinado para interpretar o seu material 

com compreensão solidária. Wach caracteriza duas abordagens para os estudos dos fenômenos 

religiosos. Uma determinada e motivada pela convicção de que aqui está a verdade. Seria uma 

abordagem imanente que vem da fonte a que o pesquisador tem acesso. E a outra que “não 

exclui a possibilidade de que a declaração, ‘aqui está a verdade’, seja válida, contudo tenta tirar 

proveito de todo o material — aquele positiva e aquele negativamente apreciado pelo “que está 

dentro” — afim de o peneirar e o examinar criticamente, para o colocar no seu contexto (social, 

histórico, cultural, psicológico), como também a fim de interpretar os fenômenos, primeiro na sua 

própria natureza e, em segundo lugar, a partir da experiência acabada de mencionar” (WACH, 

1990, p.21,22).  

Atrelado a esse princípio de compreensão pode-se entender que os conhecimentos 

derivados do cotidiano dos discentes são considerados como essenciais, visto que espelham 

algo que deriva da própria vida de cada sujeito, portanto, são conhecimentos formulados a partir 

do concreto, da realidade sociocultural de cada um. Ensinar a partir do concreto implica 

reconhecer a historicidade do outro e, com isso, promover oportunidades de aprendizado a 

respeito de conteúdos significativos. Em termos práticos, o princípio didático que valoriza a 

experiência discente procura trazer para o interior da sala de aula temas e discussões que 

buscam na realidade social desse alunado imagens e representações conhecidas por ele.  

Por essa razão, mapear o campo religioso da escola constitui um instrumento valioso de 

ensino. Quais são as religiões representadas no ambiente escolar? O que se sabe a respeito 

delas? Quais são os espaços religiosos (sagrados) ao redor da unidade escolar? Existem 

lideranças religiosas proeminentes e reconhecidas pela comunidade escolar? Para além disso, 

quais festas religiosas e quais costumes ligados à religião são conhecidos por esse grupo? Essas, 
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dentre outras, são questões que podem ser feitas para se dar início a uma prática docente de ER 

que objetiva (re)construir o conhecimento sobre o religioso no contexto escolar. 

A partir do argumento de Wach, a experiência religiosa não se sujeita facilmente à 

expressão aberta e inequívoca; por outro lado, somente através das formas que essa experiência 

fornece será possível delinear e compreender adequadamente o seu caráter. Todos quanto 

tentaram analisar a religião subjetiva defrontaram-se com este “círculo vicioso”, onde a 

compreensão da experiência interior chega somente através da interpretação da expressão 

objetiva; contudo, uma interpretação adequada está subordinada a uma prévia penetração dentro 

da experiência interna”. Para isso então o autor acredita em razão da experiência religiosa se 

expressar ou se objetivar de variados modos, é necessária uma fenomenologia das expressões 

da experiência religiosa, de uma “gramática” da linguagem religiosa, fundamentada num estudo 

compreensivo empírico, fenomenológico e comparativo (WACH, 1990, p.26, 27).  

Nesse sentido deve-se considerar na prática docente a materialidade da religião, expressa 

em seus símbolos e imagens conhecidas no cotidiano da comunidade escolar. Essa 

materialidade da religião pode ser identificada nos textos religiosos (mitos) e nas práticas e 

celebrações religiosas (ritos) que derivam desse conjunto de narrativas fundantes que toda 

religião coleciona. Neste sentido, a abordagem dessas narrativas, enquanto histórias sagradas 

que cada religião formula, torna-se um fundamento importante do ER.  

Wach considera um erro conceber a religião como uma simples forma a mais da 

expressão cultural. Ele cita Edwards que afirma que o “sagrado” não é tanto um quarto valor a 

ser acrescentado ao bom, ao verdadeiro e ao belo, quanto ele é a matriz da qual estes são 

derivados, a sua forma e origem comuns”. A religião não é um ramo, mas sim o tronco todo. 

Nesse caso Wach explana que a análise de qualquer cultura dada acarreta não só a pesquisa 

dos teolegúmenos, os mitos ou os ritos como meio de decifrar a atitude religiosa, mas também 

processo de percepção e exploração da atmosfera própria e estudo cuidadoso das atitudes gerais 

reveladora da expressão integral da sua vida (WACH, 1990, p.28).    
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Sendo assim divisão entre o que é teológico e o que é a vivência da religião tem fins 

didáticos, visto que no campo da vivência assim como experienciada pelo sujeito religioso, tal 

classificação não existe. Outra ponderação diz respeito, novamente, as fases do desenvolvimento 

psicológico e cognitivo da criança e do adolescente. Na educação fundamental, anos iniciais, a 

tematização do fenômeno religioso em sala de aula inicia-se pelo concreto, isto é, pelo conteúdo 

relativo às imagens, aos símbolos, as indumentárias, as comidas, aos ritos, as performances 

religiosas, dentre outros. Gradativamente, na medida em que esse conjunto de imagens são 

trazidas para o interior da sala de aula, os significados vão sendo desvelados. A discussão de 

tais significados, faz-se de modo mais refinado já nos anos finais, quando a criança-adolescente 

tem desenvolvidas as faculdades psico-cognitivas que lhe proporcionarão compreensão do 

fenômeno religioso, do ponto de vista teológico. 

 

4 Considerações Finais 

 

Cabe ressaltar que essas são hipóteses provisórias visto que somente uma obra de Wach 

foi apresentada o que corresponde a uma das fases de seu pensamento. O intuito inicial dessa 

pesquisa é, ao ler e analisar as obras principais do autor, através de uma leitura estrutural, fazer 

uma hermenêutica do texto buscando possíveis pontos de contato atuais para Ciência da Religião 

no Brasil aplicadas ao Ensino Religioso escolar. Mesmo sabendo dos recentes esforços de 

autores como Rodrigues (2013), Junqueira (2002, 2015, 2016, 2017), Passos (2007a,b 2013), 

Soares (2013), entre outros, e instituições como o FONAPER, sabe-se que, parte desses não são 

oriundos da CR, que hoje é considerada como a ciência de base do ER, e sim da pedagogia ou 

da teologia. Não procuro, entretanto, sobrepor esses autores, mas, a partir dos pressupostos 

teóricos de Joachim Wach para a Ciência da Religião, trazê-los para dialogar e enriquecer a 

discussão em torno de uma epistemologia para o ER e contribuir para sua prática nas escolas 

brasileiras. 
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PEDAGOGIA E CIÊNCIAS DA RELIGIÃO: o ensino religioso no contexto 

amazônico  

 

Weverton Gleison Mendes Costa9 

Marcos Vinícius de Freitas Reis10 

Kássio Leal Vilhena11 

 

1 Introdução 

 

O objeto de pesquisa deste trabalho tem como tema “A Pedagogia e Ciências da Religião: 

o ensino religioso no contexto amazônico”. É um trabalho ainda em fase de desenvolvimento. A 

licenciatura em pedagogia é uma graduação de fundamental importância para a vida dos 

docentes que atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Educação Básica.  Deve-se 

pensar que este profissional esteja preparado para ensinar, orientar e supervisionar conceitos e 

propostas pedagógicas que envolverão uma pluralidade de conteúdos multidisciplinares.  

Espera-se que os licenciados em pedagogia tenham o mínimo de compreensão crítica da 

disciplina de “Ensino Religioso”, pois que esta fomenta as questões de religiosidade, religião e 

interpretação do fenômeno religioso. A partir do momento que o pedagogo atuar nas escolas, 

torna-se crucial seu conhecimento sobre o Ensino Religioso e todas as implicações que 

circundam essa disciplina. 

O fenômeno religioso sempre fará parte de uma cultura local. E no contexto amazônico é 

muito fértil a religiosidade na vida dos habitantes da grande Amazônia Legal. O despreparo 
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pedagógico em sala de aula influencia negativamente no momento de se ajudar a desenvolver 

projetos que beneficiem o entendimento das manifestações religiosas da sociedade. Isto acarreta 

em vários problemas: preconceitos; falta de respeito às diferenças de ideias; incompreensão da 

cultura do outro; ensino confessional; proselitismo; demonização de ritos religiosos de matriz 

africana, etc. 

O Estado, sob o ponto de vista da prática pedagógica, permite discussões e análises de 

enfrentamento de ideias e pontos de vistas variáveis quando se olha para a religiosidade e o 

fenômeno religioso. Nem sempre há esse olhar crítico de maneira positiva; mas sempre, há um 

olhar negativo ao se contemplar o Ensino Religioso na escola pública. 

A pedagogia oferecida nas universidades nem sempre proporciona o diálogo necessário 

com o Ensino Religioso ou mesmo com as Ciências da Religião. Essa falta de preparo adequado 

oferece risco para a docência no contexto amazônico. 

Objetiva-se com este trabalho compreender a atuação pedagógica no contexto do Ensino 

Religioso; dialogar com as dimensões socioeducativas do Ensino Religioso no contexto 

amazônico; apresentar ações que possam aproximar a Pedagogia junto às concepções das 

Ciências da Religião. 

O trabalho será desenvolvido seguindo as seguintes discussões: a) a laicidade e o campo 

religioso; b) Diretrizes do Curso de Ciências da Religião; c) Pedagogia e Ciências da Religião; d) 

Diversidade Religiosa na Amazônia; e) Considerações Finais. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

A formação de professores está numa fase que não se pode deixar de dar atenção para 

algumas reflexões teórico-metodológicas, especialmente para os anos iniciais do ensino 

fundamental. O pedagogo deve estar preparado para a prática pedagógica que entenda a 

necessidade de dialogar com os conteúdos ensinados no Componente Curricular Ensino 
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Religioso. Se esse entendimento não está sendo encaminhado na formação dos pedagogos tem-

se aqui uma situação de “omissão”, pois a norma está para ser cumprida. 

Ao se olhar para a conjuntura atual, o campo da educação no Estado do Amapá está cada 

vez mais pluralista; isto acontece porque em terras “tucujus” existe uma diversidade de culturas 

que necessitam ser trabalhadas. A formação do pedagogo, sem um preparo qualificado, não tem 

como auxiliar o professor de Ensino Religioso. 

O Conselho Nacional de Educação, em 15 de maio de 2006, instituiu a Resolução CNE/CP 

nº 1, que institui as Diretrizes Nacionais Para o Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura. 

De acordo com Martins Filho (2012), no âmbito dessa Resolução, o Ensino Religioso não é uma 

das atribuições da docência do pedagogo como acontece em outras disciplinas do currículo. Sem 

esse preparo teórico, fica um pouco desfavorável a busca das compreensões de uma variedade 

de ações de cunho cultural-religioso que se apresentam constantemente em sala de aula. 

O pedagogo, ao ir para o mercado de trabalho sem a experiência curricular necessária 

para atuar no auxílio do Ensino Religioso, poderá apresentar uma postura rigorosa, 

preconceituosa, confessional de uma determinada “fé”, por não conhecer os meandros 

fenomenológicos da religiosidade humana. 

Para Junqueira (2012), a educação de hoje está num momento de revisão; é uma época 

em que a diversidade cultural e religiosa se acentua cada vez mais. Isto nos leva à busca do 

respeito à diversidade cultural que está em constante reivindicação. Eis a oportunidade de se 

repensar a educação atual. 

Segundo Baptista (2015, p.111), “a religiosidade é a dimensão que abre o ser humano ao 

processo de refletir sobre o sentido da vida, buscando um sentido profundo e evita tanto a 

banalização do religioso quanto o dualismo sagrado x profano”. 

É importante observar que a releitura de mundo da sociedade não foge às crenças 

diversas, que envolvem o teor religioso. E, consequentemente, não se pode ignorá-las em 

detrimento da laicidade estatal. O ser humano que está pela e para a sociedade passa pela 
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compreensão no processo ensino-aprendizagem da religiosidade, como fenômeno universal; 

para isto, é imprescindível a busca de procedimentos didáticos mais qualificados e apropriados. 

Pode-se com isso pensar, de alguma forma, que algo impede ou está obstruindo a 

formação do pedagogo: o contato com questões de religiosidade. O momento que se vive torna 

obrigatório trazer para a sala de aula análises, propostas, e ações pedagógicas que serão 

utilizadas, observando critérios de aspectos sociais, multiculturais, políticos, diversidade e 

pluralidade religiosa ou arreligiosa. 

Conforme Domingos (2009), há uma má compreensão entre o que seja laico e ateísmo. 

Estado Laico não é Estado sem religião; contudo, o Estado apoia toda forma de manifestação 

religiosa em sua pluralidade, diversidade, até a liberdade religiosa na esfera pública. A fé torna-

se um “domínio privado”, enquanto a instituição que é a “igreja” ou a “religião”, torna-se uma 

instituição de domínio público. Ambos separam-se; porém, devem ser respeitados em todas as 

formas de suas manifestações. 

Junqueira (2012) reforça que a formação em Pedagogia garante por força de lei a 

docência nos anos iniciais do ensino fundamental, por esse motivo falar de inclusão é também 

garantir que, no processo formativo do pedagogo, se tenha a apropriação do saber religioso como 

garantia de um componente curricular em sua área de conhecimento. 

Na região Norte do Brasil está situada grande parte da Amazônia, integrando sete estados 

da Federação: Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins. Com isso, torna-

se uma região atrativa, tanto por seus aspectos de fauna e flora quanto pelo patrimônio imaterial 

no qual o Sagrado se faz presente, em suas diversas natureza e percepções. Hoje, percebe-se 

que o ensino religioso, no contexto amazônico, deixou um pouco de lado o pressuposto da 

confessionalidade em detrimento da prática docente pedagógica, que resulta no estudo do 

fenômeno religioso. (DOS SANTOS, SEIBT, 2014). 

Segundo Custódio, Reis e Bobsin (2017), no Estado do Amapá percebe-se uma grande 

diversidade religiosa. Encontra-se com facilidade templos cristãos evangélicos, católicos, centros 

espíritas, esotéricos, organizações religiosas de matrizes africanas que desejam oferecer, para a 
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sociedade em geral, as respostas mais diversas para suas necessidades cotidianas. Há uma 

prática religiosa muito forte e pluralista que envolve os valores éticos, morais e culturais da 

sociedade amapaense amazônida. 

Como consequência disso, nas escolas públicas percebe-se essa pluralidade religiosa, 

que se dissemina cada vez mais entre discentes, docentes, administração escolar e demais 

funcionários ligados às mais diferentes confissões religiosas.  

A LDBEN/1996 incorpora o Ensino Religioso no conjunto de conteúdos mínimos do Ensino 

Fundamental. Pode-se refletir, então, que essa disciplina é de suma importância na formação do 

indivíduo em sua totalidade. A Lei 9.475/97, no artigo 33, rege que o ensino religioso é parte 

integrante da formação básica do cidadão; isto coloca em suma evidência sua importância no 

currículo disciplinar brasileiro. 

Educar para a diversidade é a busca de uma educação mais abrangente, mais humana e 

mais centrada no indivíduo, enquanto um ser humano que busca ser ouvido e aceito da maneira 

que deseja ser.  A “Pedagogia da Autonomia” de Freire (1996) ensina que nenhuma formação 

docente deve ser parcial, a crítica precisa superar a mera curiosidade sem profundidade de ideias 

para uma curiosidade epistemológica, onde se vê o reconhecimento de valores externos, 

emoções, sensibilidade, afetividade oferecida na descoberta de mundo. 

O ser humano tem em si traços da curiosidade, e a religiosidade tem em si a curiosidade 

do que acontece, porque em cada segmento da sociedade, a ação religiosa tem seus traços 

“místicos”, que fascinam o indivíduo, e com esses conhecimentos abstratos ou “experiências” 

fenomenológicas o sujeito vai se formando e compartilhando outros saberes. Não se deve deixar 

de lado o princípio da alteridade, do respeito ao outro, respeito às diferenças, mesmo que não 

haja aceitação do diferente.  

Para Vulcão (2016), a ideia da disciplina de Ensino Religioso como doutrinação é um 

desafio a ser superado. O pedagogo deve querer dialogar o tema do Ensino Religioso e não 

permitir a ocorrência do proselitismo.  
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O Ensino Religioso compreende a discussão, compreensão e valorização da diversidade 

e também procura entender o ser humano como pessoa aberta às varias perspectivas de 

manifestações do sagrado que se apresentam num determinado espaço histórico-cultural e 

temporal. 

Olhando para as terras “tucujus”, tem-se notoriamente a presença de várias 

manifestações de crenças e religiosidades. Porém, ressalta-se que há pouco material didático 

que ensine através da visão fenomenológica. 

De acordo com Vulcão (2016), o paradigma fenomenológico não está relacionado à 

nenhuma confissão religiosa, pois o que se espera é a valorização do pluralismo e da diversidade 

cultural e religiosa que estão presentes na cultura brasileira. 

 

3 Metodologia 

 

A pesquisa utilizada é pesquisa de campo, embasada também em revisão de literatura. 

Será feita mediante abordagem qualitativa. Na pesquisa de campo, o local a ser desenvolvida as 

atividades de práticas pedagógicas, visando as análises de dados coletados, será a própria 

Universidade Federal do Amapá. 

A população abrangente que fará parte da pesquisa serão os graduandos de pedagogia, 

da turma 2019.2 da UNIFAP, bem como professores do colegiado de pedagogia. Dos 

instrumentos para coleta de dados far-se-á uso de relatórios preliminares de cada literatura 

pesquisada; fichas de citação; entrevista pessoal, formal e estruturada; uso de questionário 

contendo 10 perguntas relevantes à pesquisa; oficinas de trabalhos entre os graduandos de 

pedagogia. 

A referida pesquisa está em fase de revisão de literatura, e execução das atividades de 

práticas pedagógicas em sala de aula, junto aos graduandos de pedagogia (período de Setembro 

a Dezembro de 2019). No período do mês de Dezembro buscar-se-á a qualificação do mesmo 
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junto à banca examinadora. Entre Janeiro a Abril de 2020 serão executadas as partes finais da 

pesquisa, cujo teor é a elaboração dos capítulos e fechamento do trabalho. 

Das normas éticas far-se-á uso da Assinatura do Termo de Ciência e Autorização; 

documentação expedida pela Plataforma Brasil; buscar perante o Comitê de Ética o Parecer 

Consubstanciado do Projeto de Pesquisa para realização do trabalho in loco; uso do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

A pesquisa entrará num campo de difícil aceitação da sociedade que é a pluralidade 

religiosa e seus benefícios no processo educativo. Por isso, pode ocorrer a incompreensão do 

objeto da pesquisa motivada por preconceito, estigmatização ou por intencionalidade ideológico-

religiosa. 

Em relação aos benefícios da pesquisa, estão as oportunidades que os atuais pedagogos 

e os futuros terão de compreender a importância de uma graduação mais abrangente que 

possibilite o diálogo mais próximo com o professor de Ensino Religioso. E que a partir desse 

processo dialógico criem-se estratégias para solucionar ou amenizar os déficits oriundos da falta 

de entendimento do que ensinar e como ensinar o Ensino Religioso. O resultado final da pesquisa 

será apresentado na forma de Trabalho de Conclusão de Curso, e após sua aprovação, buscar-

se-á publicá-lo adaptado em artigo científico.  

 

5 Considerações Finais 

 

Dialogar com as demais disciplinas e ou graduações do grupo das Humanas, em relação 

ao Ensino Religioso e sua promotora que são as Ciências da Religião ainda é visto e realizado 

com cautela pela maioria dos pesquisadores e docentes da área educacional. No entanto, as 

conquistas vão se expandido à medida que o diálogo sobre o fenômeno religioso, a pluralidade 
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religiosa, a laicidade, a intolerância religiosa e a alteridade cada vez mais ganham espaço no 

mundo acadêmico superior. 

Espera-se que sejam considerados os avanços benéficos em tempos difíceis em que se 

encontra a educação brasileira, bem como o papel da pedagogia que fomenta uma política 

educacional de inclusão, seja esta dentro do aspecto da cultura local, da diversidade religiosa, 

em todos seus meandros, como legados a serem preservados e apreendidos. 

Que o resultado final deste trabalho possa contribuir com a discussão e análise da tomada 

de consciência da importância do Ensino Religioso na esfera cognitiva, intelectiva, emotiva e 

integral do ser humano dentro da pedagogia como ferramenta indispensável no preparo de 

pedagogos, qualificados para o auxílio de docentes em sala de aula. 

 

Palavras-chaves: Pedagogia; Ciências da Religião; Ensino Religioso; Amazônia. 
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GT 2 – BNCC, REFERENCIAIS CURRICULARES E ENSINO RELIGIOSO 

 

 

Coordenação:  

Me. Adecir Pozzer (UFSC e FONAPER) 

Dra. Giseli do Prado Siqueira (PUC-Minas) 

Esp. Maria Cleonice de Oliveira (SEMED – Montes Claros/MG e FONAPER) 

 

Este Grupo de Trabalho objetivou discutir concepções, objetivos, conteúdos, 

metodologias e procedimentos avaliativos concernentes aos processos de ensino-aprendizagem 

de Ensino Religioso à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Buscou também analisar 

e socializar atividades de aprendizagem e práticas pedagógicas em Ensino Religioso. 
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CONCEPÇÃO DO REFERENCIAL CURRICULAR DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS: 

componente curricular ensino religioso 

 

Priscila do Carmo Bruno da Costa12 

 

1 Introdução 

 

Ditada pela Constituição Federal, firmada na LDB 9475/97 (Lei de Diretrizes e Base) e 

com a alteração da redação do Artigo 33, vedando qualquer forma de proselitismo, o componente 

curricular, Ensino Religioso, passa a configurar como elemento básico da formação integral. Nos 

currículos das escolas públicas de Ensino Fundamental predominam-se as características de 

oferta obrigatória e matrícula facultativa. 

Com o intuito de chegar a uma escolarização plural e laica, superando os obstáculos 

político -pedagógicos, fez-se necessário a construção de parâmetros específicos reformulando 

as normativas do Ensino Religioso no país.  

Sob a responsabilidade de construção de um documento nacional, em 1997, a FONAPER 

(Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso), divulga os PCNER (Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Religioso). Propostas curriculares, materiais didáticos pedagógicos, cursos 

de capacitação (inicial e continuada) são elaborados abrangendo as legislações vigentes no país. 

Após vinte anos, no ano de 2017, a BNCC - Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) 

passa a ser o instrumento orientador da Educação Básica, revelando quais são os elementos 

fundamentais que precisam ser ensinados e aprendidos em cada área do conhecimento dentro 

das escolas públicas e particulares, de norte a sul do país. 

 
12 Pós - graduada em metodologia do Ensino Religioso pela Faculdade São Braz. Coordenadora da área de Ensino 
Religioso na SEMED do município de São José dos Pinhais. Contato: priscila.costa@sjp.pr.gov.br 
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Considerando a trajetória de cada estado, o caráter normativo da BNCC (BRASIL, 2017) 

torna obrigatória a elaboração, reelaboração ou readequação dos currículos das redes de ensino 

em todo território nacional. 

Em 2018, a SEED (Secretaria de Estado da Educação do Paraná) com seu Referencial 

Curricular do Paraná (PARANÁ, 2018) passa a orientar os sistemas de ensino sobre as propostas 

curriculares e Projetos Político-Pedagógicos (PPP) das escolas. 

Os referidos documentos devem contemplar todas as etapas e modalidades da Educação 

Básica, assegurando os direitos e objetivos de aprendizagem de todos os estudantes, bem como 

levando em consideração o contexto local e a articulação do conhecimento escolar à realidade 

contemporânea. 

Nessa esteira, a fundamentação e organização do Referencial Curricular de São José dos 

Pinhais dialogam com os documentos nacionais e estaduais. No entanto, traz de maneira própria 

sua base epistemológica centrada na cosmovisão, no conhecimento e na formação integral dos 

sujeitos. Assim, articula-se sob a vertente da Dialética da Complexidade e da matriz 

transdisciplinar. 

A escrita do Referencial Curricular de São José dos Pinhais reforça a necessidade de 

mudança que a sociedade atual exige frente aos desafios de um cenário plural e de múltiplas 

linguagens, que se caracterizam por um alto nível de incertezas, complexidades e ambiguidades. 

O Conhecimento Religioso enquanto objeto de estudo do componente curricular contribui 

para a formação geral do cidadão, em suas expressões simbólicas e valorativas. O re-pensar dos 

sujeitos sobre valores, hábitos e atitudes, os conduzem para as mudanças individuais e coletivas 

necessárias. 

Na perspectiva da inter-culturalidade, direitos humanos e cultura para a paz, esse ensino 

articula-se também às dimensões da formação integral do estudante e trata de uma educação 

“sobre” a religião, diferente da educação “para” a prática religiosa (o que compete às confissões 

religiosas e vivências familiares). 
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O componente curricular Ensino Religioso será, portanto, o objeto de estudo deste 

trabalho, assim como as Leis que o regem e os documentos norteadores para seu 

encaminhamento metodológico e prática educacional. Para tanto, será realizado levantamentos, 

análises, descrições, apontamentos e revisão bibliográfica sobre o tema pesquisado. 

 

2 Fundamentações teórica 

 

O Ensino Religioso, no contexto atual, como componente curricular foi fundamentado 

numa releitura religiosa do cotidiano, pois corrobora para o processo de construção do cidadão. 

Segundo Hoff (2005) o componente curricular compreende os motivos e razões da existência de 

múltiplas diversidades, expressões culturais e paradigmáticas que se criam e recriam por meio 

dos seus contextos sócio-cultural, político-educacional, econômico e religioso. 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988), os documentos norteadores da Educação Básica: 

LDB 9.475/97, PCNER (BRASIL, 1997), BNCC (BRASIL, 2017), Referencial Curricular do Paraná 

(PARANÁ, 2018), Referencial Curricular de São José dos Pinhais13 e a cartilha “Diversidade 

Religiosa e Direitos Humanos” (SEDH, 2004) estão em consonância com os pensamentos de 

Paulo Freire (1997), o qual referência a educação emancipadora e integral. 

Os organizadores do PCNER (BRASIL, 1997) tiveram como estratégia a mudança do 

conceito tradicional de religião como um “religar a Deus” para o sentido de “reler”, ou seja, religião 

no sentido de releitura. Assim sendo, o conceito de Ensino Religioso ultrapassa a religiosidade, 

passando para o campo epistemológico e secular. 

Arroyo (2007), Sacristán (2000), Santomé (2013), Libâneo (2004) Levy (1995), Henz 

(2012), Baumann (1999), Saviani (1987) e Gadotti (1992) contextualizam e complementam as 

reflexões sobre o currículo integrado (totalizante). Eles destacam que o sentido do integrado é o 

de “catalisar” todas as experiências e a cultura efetiva e/ou em tessitura na instituição para ser 

 
13 O Referencial Curricular de São José dos Pinhais atualmente está em fase de revisão. 
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capaz de se tornar realidade intencional, na formação dos sujeitos/agentes envolvidos no projeto 

e no processo educativo. Preconizam ainda as mudanças na sociedade nas últimas décadas, 

democrática e sensível à diversidade étnica e racial. 

As indagações sobre o currículo presentes nas escolas e na teoria pedagógica mostram 

que os currículos não são conteúdos prontos a serem passados aos alunos. São uma construção 

e seleção de conhecimentos e práticas produzidas em contextos concretos e em dinâmicas 

sociais, políticas e culturais, intelectuais e pedagógicas. 

Autores como Morin (2005), Capra (2002), Castels (1999), Demo (2002), Hobsbawm (1995), 

Maturana (2001), Moraes (2015), Nicolescu (2000), Schön (1995) e Prigogine (1996), entre 

outros, fundamentam e referenciam o documento municipal na perspectiva da visão 

transdisciplinar, dialética e complexa. Estes autores conduzem a uma inserção permanente no 

contexto em que se situa a ação educativa e a presença ativa dos sujeitos e seus sonhos por um 

mundo justo, igualitário e de reciprocidade na vivência da cidadania. 

No campo da Dialética da Complexidade a integração se dá pelas interdependências e 

inter-relações entre a organização em seu todo e as funções específicas, entre a teoria e a práxis, 

as quais são tecidas nas interações entre o pensar e a ação educativa. 

As Ciências da Religião reconhecidamente fundamentam a teórica e metodologicamente 

o Componente Curricular Ensino Religioso, autores como Junqueira (2015), Soares (2010), 

Passos (2007) e Usarski (2013) referenciam o documento. 

Essa abordagem integra as diversas áreas do conhecimento, articula as inúmeras formas 

de compreensão do mundo e oportuniza a educação transformadora. A concepção de matriz 

transdisciplinar reconhece o que está entre e além dos componentes curriculares, o 

conhecimento é contextualizado e dialoga permanentemente com a realidade. 
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3 Metodologia 

 

Entende-se como metodologia todo o processo que deu início no ano de 2017, quando os 

profissionais da SEMED do município de São José dos Pinhais começam os primeiros estudos 

sobre a BNCC. No ano de 2018, os documentos norteadores são apresentados a comunidade 

escolar (diretores, pedagogos e professores) e grupos de estudos são formados. 

No final do ano de 2018 uma nova equipe começa na SEMED, o atual Secretário de 

Educação, Prof. Imar Augusto, estabelece coordenadores específicos para cada área de 

conhecimento, componente curricular, currículo e pedagógico. Os trabalhos com os grupos de 

estudo continuam, agora, divididos por modalidades e componentes curriculares. 

Em 2019, os estudos se tornaram mais intensos, iniciam-se as primeiras escritas de 

atualização do documento. O Prof. Me. Adalberto Fávero é contratado para prestar consultoria 

aos profissionais envolvidos na reestruturação curricular. Na perspectiva da religação dos 

saberes, a matriz transdisciplinar e o pensamento complexo são escolhidos para a concepção do 

referido documento. 

No mês de setembro, finaliza-se a reestruturação do Referencial Curricular de São José 

dos Pinhais, a nova concepção é apresentada à comunidade escolar e começa a etapa das 

formações continuadas envolvendo toda a rede municipal. Técnicos do município participam da 

formação da SEED e se tornam multiplicadores. 

Ainda em 2019, as unidades educacionais, orientadas pelos documentos vigentes, 

começam a pensar na reelaboração de seus PPP. Em 2020, o município começará a etapa de 

sistematização de seu documento consolidado. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

A conclusão do Referencial Curricular de São José dos Pinhais ocorreu em setembro 

deste ano de 2019. O documento passa atualmente por revisão e está sendo apresentado à 
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comunidade escolar para que em 2020, efetivamente, seja colocado em prática a nova concepção 

teórica. 

Neste documento, o Componente Curricular Ensino Religioso difunde o Conhecimento 

Religioso, buscando sistematizar, analisar e contextualizar as diferentes matrizes religiosas, 

divididas por suas origens geopolíticas e sociais, que atualmente são redefinidas principalmente 

pela sua influência cultural. 

O diálogo inter-religioso, o respeito às diferenças, a superação de preconceitos e as 

relações democráticas promovem a formação integral do estudante e endereçam a ação do 

sujeito que busca saber, ser e aprender com o que apreende ativamente e com as experiências 

já vividas.  

Nas dimensões do SER, PENSAR e AGIR, o Conhecimento Religioso possibilita ao sujeito 

reflexão sobre a vida, sobre si mesmo e o outro; ao encontrar respostas aos seus 

questionamentos; a descobrir o sentido da vida com seus pares e o torna um construtor ativo do 

seu desenvolvimento. Essas dimensões norteadoras estão em permanente tessitura, 

relacionando-se e se completando respectivamente. 

Diante das novas necessidades, este documento curricular apresenta à comunidade 

escolar desafios ao cumprimento do seu papel em relação à formação dos estudantes, propondo 

um olhar diferenciado, que remete às questões centrais do processo educativo, tais como: o que 

aprender, para que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa 

e como avaliar o aprendizado. 

 

5 Considerações Finais 

 

No Referencial Curricular de São José dos Pinhais, dentro do componente curricular 

Ensino Religioso, os saberes são tecidos de maneira individual e coletivamente. O processo 

educativo não se fecha em nenhuma ideia totalitária ou de verdade absoluta, ao contrário, integra 

os saberes da realidade em movimento (espiral) e transcende na busca do melhor para o ser 
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humano e seu contexto. Assim, permite compreender que todas as manifestações religiosas, 

místicas e filosóficas apresentam contribuições na formação da diversidade do povo brasileiro, 

fornecem sentido estético e ético ao mundo das relações humanas. 

De acordo com cada ano de escolarização, os objetos de conhecimento são ampliados, 

avançados e retomados espiralmente. Os “saberes” se articulam com as dimensões do SER, 

PENSAR, AGIR e suas diversas formas de compreensão. Estes saberes se tornam “objetivos de 

aprendizagem” significativos e possibilitam o desenvolvimento de especificidades dentro da 

totalidade, conforme as realidades locais.  

Teceu-se, enfim, um Currículo aberto, real, integrado, dinâmico e contextualizado. É 

realimentado constantemente pela dinâmica de estudos, interação com a realidade, autonomia 

dos sujeitos, tessitura coletiva/pessoal e projeto participativo, o que implica mudanças e 

retroalimentação permanente. Frente à sistematização, colocou-se à intencionalidade educativa 

e as necessidades atuais.  

 

Palavras-chaves: BNCC; Referenciais Curriculares; Ensino Religioso. 
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TEMOS UMA DIRETRIZ CURRICULAR DE ENSINO RELIGIOSO: e agora 

professor/a? 

 

Adecir Pozzer14 

 

1 Introdução 

  

Temos uma diretriz curricular de Ensino Religioso (ER). Sim, temos! Ela integra o 

documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em dezembro de 2017. 

Mas, que implicações isso tem no contexto da educação básica, aos sistemas e redes de ensino? 

E nossa preocupação central: para os professores, o que significa a existência de diretrizes 

curriculares de ER? Essa é a questão chave que mobiliza este projeto de pesquisa. Com isso, 

situamos que este texto constitui parte de uma proposta de investigação junto a professores de 

diferentes estados, integrantes de um grupo de whathsapp, cuja finalidade é compartilhar 

informações, dúvidas, materiais, relatos de atividades e planos de ensino de ER.   

A inclusão do ER na BNCC é resultado de um histórico de diálogos, disputas e esforços 

de muitas pessoas e instituições ao longo das últimas décadas. De acordo com Arroyo (2011), o 

currículo é um território em disputa e não um mero ordenamento temporal do conhecimento. Por 

este motivo, é considerado o “coração da escola” (BRASIL, 2007, p. 19), ou seja, uma espécie 

de eixo em torno do qual todas as ações educativas pulsam, são articuladas e desenvolvidas em 

um determinado contexto escolar. O currículo, portanto, não é algo estático, mas dinâmico e em 

contínua mutação a partir da ação dos agentes envolvidos no processo educacional.  

 
14 Doutorando em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina (Bolsista FUMDES). Realizou doutorado 
sanduíche na Universidade de Salamanca (agos. 2018 a jun. 2019 – Bolsista CAPES Código de Financiamento 001). 
Integrante da coordenação do FONAPER (2017-2019). Assistente técnico-pedagógico da Secretaria de Estado da 
Educação de Santa Catarina. Pesquisador dos Grupos de Pesquisa Ethos, Alteridade e Desenvolvimento 
(GPEAD/FURB), Hermenêuticas da Cultura, Mundo e Educação (PPGE/UFSC) e Rede Sur Paideia de Filosofia da 
Educação. E-mail: pozzeradecir@hotmail.com 
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Nesta perspectiva, nossa principal preocupação é a de problematizar e refletir as 

implicações que a existência de uma diretriz curricular de ER possui na realidade dos professores 

que atuam com este componente curricular no território e contexto brasileiro. Nossa hipótese é a 

de que, mesmo com a presença do ER na Base, muitas concepções que orientam as práticas 

pedagógicas de ER – e isso fica latente nas mensagens compartilhadas no grupo de professores 

- reproduzem perspectivas contrárias e até equivocadas quando comparadas com os princípios, 

objetivos, habilidades e competências propostas na BNCC.  

 

2 Fundamentação teórica 

  

A ausência do ER na elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais, no ano de 1996, 

motivou o Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso (FONAPER) e outras entidades a 

elaborarem, em meados de 1996/97, uma proposta de diretriz curricular que, quando apresentada 

ao MEC, foi rechaçada à época. O documento foi publicado e, embora oficiosamente, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso (FONAPER, 1997) cumpriram um papel 

relevante na implementação de um ER não confessional em inúmeros sistemas e redes de 

ensino, sejam eles públicos ou privados. Mas, o desejo e a necessidade impulsionaram 

professores, pesquisadores, associações e demais interessados no ER enquanto área de 

conhecimento da Educação Básica, a continuarem a luta pelo reconhecimento e respeito à 

diversidade cultural e religiosa no contexto escolar e social, sem proselitismo (BRASIL, 1996). 

 A negativa do MEC não impediu que os Parâmetros de ER fossem utilizados como 

referência na elaboração de propostas curriculares para o ensino fundamental e, inclusive, para 

os próprios Cursos de licenciatura em Ciências da Religião ou Ensino Religioso15, criados em 

alguns estados brasileiros, como Santa Catarina, Pará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, 

 
15 Para conhecer essas experiências, sugere-se consultar o histórico de alguns desses cursos de formação inicial, 
apresentados no livro “Formação Inicial em Ensino Religioso: experiências em Cursos de Ciência(s) da(s) Religião(ões) 
no Brasil”, disponível em: 
http://www.fonaper.com.br/docs/publicacoes/042018/formacao_inicial_em_ensino_religioso.pdf 

http://www.fonaper.com.br/docs/publicacoes/042018/formacao_inicial_em_ensino_religioso.pdf
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Paraíba, Amazonas, Sergipe e, mais recentemente, em outros estados da federação. O fato é 

que essas iniciativas serviram de referência à elaboração da BNCC, pois, além de considerar 

estudos e pesquisas da área, contemplou experiências de ER não confessional desenvolvidas 

das redes públicas de ensino. 

 Se o currículo é o pólo estruturante do processo de ensino-aprendizagem, como vimos na 

introdução, ele afeta a organização do trabalho docente e discente. Ou seja, as formas de 

organização, as linguagens utilizadas, a autonomia ou a ausência dela, os ritos escolares, os 

conteúdos selecionados, as condições e a qualidade do trabalho pedagógico, as concepções e 

formas de avaliação, o tipo de relações cultivadas no espaço e nos tempos escolares, dentre 

outros aspectos, constituem o conjunto de elementos que transversalizam o debate curricular e, 

consequentemente, o processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 2007a). 

 Teoricamente, é possível dizer que a presença do ER na BNCC traz uma série de 

benefícios aos professores e estudantes deste componente curricular. Sim, é possível uma 

afirmativa neste sentido, pois há um conjunto de conhecimentos, habilidades e competências 

considerados, neste momento histórico, essenciais à aprendizagem e ao desenvolvimento do 

estudante brasileiro do ensino fundamental. No entanto, é preciso lembrar que os princípios, 

objetivos e conhecimentos propostos na BNCC, não são apropriados pelos professores como 

que por “osmose”, num passe de mágica. Esse processo tem mais características 

“homeopáticas”, ou seja, ocorre no vagar de descontextualizações e recontextualizações 

(BRASIL, 2007) das concepções relacionadas às finalidades do próprio componente curricular 

ER e dos conhecimentos relativos aos fenômenos religiosos e filosofias de vida, veiculados 

enquanto conteúdo escolar. Em outras palavras, o imprescindível é fundamentalmente a 

formação dos professores. E é aqui que a presença do ER na BNCC traz implicações aos 

sistemas e redes de ensino, pois é responsabilidade das mantenedoras oferecerem formação 

contínua aos seus professores, de modo a atender demandas específicas da área. 
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 Essas demandas específicas de formação perpassam as dimensões teóricas e 

metodológicas. Ou seja, possuem implicações que se referem diretamente aos objetivos gerais 

do ER propostos na BNCC, a saber: 

 
a) Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais 
e estéticos, a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade 
dos educandos; 
b) Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e 
de crença, no constante propósito de promoção dos direitos humanos; 
c) Desenvolver competências e habilidades que contribuam para o 
diálogo entre perspectivas religiosas e seculares de vida, exercitando o 
respeito à liberdade de concepções e o pluralismo de ideias, de acordo 
com a Constituição Federal; 
d) Contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais 
de vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania (BRASIL, 2017, 
p. 432). 
 

 A ausência de entendimento quanto aos objetivos do ER, que no fundo o caracterizam 

enquanto uma das áreas de conhecimento da Educação Básica (cf. Resoluções CEB/CNE nº 4 

e 7/2010), ficam evidentes quando no grupo de whatzapp professores realizam postagens como: 

“Vamos começar o dia com o santo evangelho de hoje” (P.1)16. Esse/a mesmo/a professor/a faz 

postagens semelhantes quase que diariamente, desrespeitando um espaço virtual criado para 

outra finalidade. Simplesmente desconsidera a possibilidade de haver pessoas não cristãs. 

Outro/a professor/a faz a seguinte solicitação: “Alguém tem material para se trabalhar com 

gincana sobre o dia da bíblia?” (P.2). Esta postagem faz referência ao mês de setembro, mês da 

bíblia para os cristãos católicos. Deduz-se que o entendimento de ER de P1 e P2, tomando tão 

só os diálogos no grupo, estão totalmente em descompasso com os princípios da BNCC. P.1 

confunde o espaço de compartilhamento de questões relativas à área de conhecimento com 

práticas de cunho confessional, pois presume que todos os demais professores compartilham da 

 
16 Todas as postagens serão transcritas tal e qual foram compartilhadas pelos seus autores no grupo de whatzapp, 
inclusive palavras com erros ortográficos ou abreviadas. Utilizaremos “P” para evitar a citação de nomes e um numeral 
para diferenciar os professores. 
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mesma fé e tradição religiosa. P.2 revela a intenção de abordar conhecimentos relacionadas a 

bíblia cristã, em atendimento ao calendário religioso católico. Não significa que uma atividade 

desta natureza não possa ocorrer no contexto de estudo dos textos sagrados, por exemplo. A 

questão é a abordagem ficar restrita a apenas um texto sagrado, desconsiderando os demais, 

isto é, o conhecimento de textos sagrados de outras tradições religiosas. Esse tipo de abordagem 

descaracteriza o tratamento didático-pedagógico da diversidade cultural religiosa. 

 Neste sentido, a BNCC é enfática ao afirmar que: 

 
Cabe ao Ensino Religioso tratar os conhecimentos religiosos a partir de 
pressupostos éticos e científicos, sem privilégio de nenhuma crença ou 
convicção. Isso implica abordar esses conhecimentos com base nas 
diversas culturas e tradições religiosas, sem desconsiderar a existência 
de filosofias seculares de vida (BRASIL, 2017, p. 432). 
 

 Grande parte dos limites existentes no tocante à compreensão do ER não confessional 

tem relação com a ausência de formação inicial específica dos professores que assumem as 

aulas do componente curricular. É praxe nos sistemas e redes de ensino, quando da falta de 

professores habilitados na área de ER, distribuírem as aulas para professores de áreas afins, 

especialmente das ciências humanas e sociais. Isso por que “o conhecimento religioso, objeto da 

área de Ensino Religioso, é produzido no âmbito das diferentes áreas do conhecimento científico 

das Ciências Humanas e Sociais, notadamente da(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões)” (BRASIL, 

2017, p. 432). 

 No entanto, a problemática no Brasil é muito maior, pois é comum professores de toda e 

qualquer área e componente curricular complementarem sua carga horária com aulas de ER, 

sem nenhum conhecimento dos pressupostos teórico-metodológicos e conceituais a serem 

abordados no processo de ensino-aprendizagem. Um exemplo disso é o caso de P.3 que assim 

se expressou no grupo de professores: “Boa tarde pessoal!!! Leciono matemática já faz um 

tempo, mas Ensino Religioso é a primeira vez que leciono, estou na dúvida o que lançar no campo 

descrição de avaliação no diário, poderiam me ajudar por favor?”.  
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 P.3 demonstra desconhecer o currículo base do ER, bem como questões relacionadas ao 

ofício de professor. A questão se refere ao registro do campo de avaliação no diário de classe, 

documento de grande valor pedagógico e jurídico, inclusive, relacionado à presença e 

aprendizagem de cada estudante. Observar o seu correto preenchimento é de responsabilidade 

da escola. Ao professor cabe a definição do conteúdo abordado na elaboração conceitual, a 

escolha das técnicas e metodologias utilizadas e das avaliações realizadas, mantendo coerência 

no decorrer do trabalho pedagógico. Frente ao desconhecimento do conteúdo a ser descrito no 

referido campo, pode-se presumir que não houve avaliação, caso contrário, saberia minimante o 

conteúdo a ser registrado. Poderíamos levantar uma série de suspeições aqui, mas o critério não 

é a culpabilização, mas a provocação e sensibilização do leitor e do professor de ER frente aos 

desafios e, ao mesmo tempo, limites de alcance da proposta de ER da BNCC.  

Construir uma identidade curricular do ER não confessional, o que difere de um currículo 

homogêneo e fechado, é um dos desafios do presente e das próximas décadas. Entre os 

conteúdos de catequização ou doutrinação, que marcam grande parte da história da educação 

brasileira, e a proposta de ER da Base, há um vazio a ser preenchido. Esse preenchimento não 

se faz sem políticas de formação docente inicial e continuada, produção de material didático e 

paradidático, pesquisa, produção de conhecimento, mobilização dos profissionais da área e 

demais interessados no ER, em contextos locais e regionais. Caso contrário, esse vazio 

continuará a existir e servirá para “qualquer coisa” em termos de conteúdo e para “qualquer um” 

em termos de docência. Isto é, sem a exigência relativa a clareza dos objetivos, metodologias e 

conhecimentos específicos, reproduz-se facilmente atitudes similares como P.4 expressou: 

“Gente, alguém tem sugestão de alguma atividade muito bacana de ensino religioso?”. É uma 

solicitação extremamente vaga e generalista, pois não delimita uma temática, ano escolar, 

habilidade ou conceito. Importa que seja “bacana”. Mas, bacana pra quem? Certo é que esse tipo 

de atitude docente depõe contra a própria área, pois no contexto escolar a identidade de cada 

componente curricular sempre estará associada ao trabalho pedagógico realizado pelo/a 

professor/a. 
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O professor é um dos grandes artífices do currículo, pois é a partir de sua ação e indução 

que ocorre a sua materialidade na escola (BRASIL, 2007). Com o ER não é diferente. Daí nossa 

preocupação, pois mesmo que tenhamos diretrizes curriculares para o ER, é a ação docente que 

de fato efetiva o desenvolvimento da aprendizagem, ou não. Neste sentido, há uma série de 

pedidos de professores no grupo do whatzapp que solicitam (quase implorando) sugestões de 

materiais, atividades prontas e subsídios pedagógicos, como ocorre nos casos que seguem: “Boa 

noite amigos! Alguém teria um projeto sobre sexualidade, por favor?” (P.6). “Estou precisando de 

atividades sobre o islamismo. Será que alguém tem alguma coisa pra me passar por favor?” 

(P.11). “Gente vcs tem alguma coisa que fale sobre macumba? Estou precisando muito pois 

preciso desmistificar a imagem de mal informações sobre ela (macumba)” (P.12). Nestas 

solicitações de projetos e atividades é nítida a carência de subsídios pedagógicos para os 

professores, além do domínio de determinados conceitos, como aparece na postagem de P.12, 

que demonstra desconhecer um dos conceitos chave das culturas africanas e afro-brasileiras, 

como é o caso da macumba. Nosso desejo era o de tecer uma série de outros comentários e 

reflexões, mas devido as normas de resumo ampliado, nos ocuparemos disso na pesquisa 

ampliada, a fim de ainda poder apresentar aqui outras postagens. 

“Boa noite galera. Alguém tem alguma prova pronta do 6º ao 9º ano. Poste por favor” (P.5). 

Este é um pedido que causa perplexidade, embora não tenha ocorrido pela primeira vez. Sabe-

se que toda avaliação tem de ser organizada a partir de critérios e conhecimentos/conteúdos 

planejados e desenvolvidos didática e pedagogicamente com o estudante, enquanto parte de um 

percurso formativo, isto é, associado a um conjunto de habilidades e competências. Por isso, a 

solicitação de modelos de provas evidencia a fragilidade epistêmica e metodológica relacionada 

aos fundamentos da educação escolar como um todo, uma expressão da precariedade da 

formação docente que, em certa medida, constitui a denominada crise da educação, tematizada 

desde Nietzsche, Adorno, Arendt, Freire, dentre outros. 

Conforme a estratégia 10.7 da meta 7 do Plano Nacional de Educação (2014), a definição 

da BNCC deveria impulsionar o fomento da produção de material didático, o desenvolvimento de 
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currículos e metodologias específicas, os instrumentos de avaliação e a formação continuada de 

professores, dentre outras questões. No tocante ao ER, o que se vê na atualidade é uma total 

despreocupação e indiferença quanto a necessidade de induzir a formação e produção de 

material didático para esta área. Os professores se sentem desassistidos e seguidamente 

expressam seu descontentamento, como o faz P.7: “Gente, não é justo ter que ajudar a escolher 

livro didático, sendo que até educação física terá um manual e para nós de Ensino Religioso 

nada”. 

Enfim, essas são algumas das preocupações e concepções de educação e de ER que 

alguns dos professores possuem, trazendo à tona os limites da formação docente e do sistema 

curricular moderno-contemporâneo. Essa constatação causa desconfortos, desajustes e 

inconformismo, pois enquanto professores sabemos que as causas possuem raízes muito mais 

profundas e complexas. O fato é que o ordenamento curricular vem conformando tanto docentes 

quanto estudantes. “Conforma suas vidas, produz identidades escolares: quem será o aluno bem-

sucedido, o fracassado, o aprovado, o reprovado, o lento, o desacelerado, o especial (BRASIL, 

2007a, p. 22).  

Mesmo diante de um quadro um tanto pessimista, há postagens de professores que 

demonstram avanços significativos na direção do que prevê a BNCC. Chama a atenção que 

grande parte dos professores que fazem postagens socializando relatos de trabalhos ou 

sugestões de atividades, filmes, documentários ou outros subsídios didático-pedagógicos, 

possuem formação específica ou alguma complementação e especialização na área, reafirmando 

que a formação docente é um dos investimentos prioritários para uma real ampliação e 

solidificação da área e componente curricular ER. 

Alguns exemplos de postagens demonstram a compreensão que muitos professores 

habilitados possuem, tais como: “Esse vídeo é excelente, nos traz uma ótima reflexão – 

interessante para trabalhar com os 8 anos referente ao assunto: espaços sagrados. Com o 3 ano 

também, porém em uma linguagem acessível” (P.8). “Trabalho realizado com o 7 ano – mandalas 

ligadas a espiritualidade. Algumas são de orações e outras de gratidão. Os alunos capricharam, 
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são uns amores” (P.9). “Estou trabalhando os direitos humanos, intolerância racial e liderança 

religiosa com o filme Selma, que fala da luta de Luther King e um pouquinho de Malcolm X. Eu 

pedi para que eles observassem o que mudou e o que prevaleceu dos anos 60 até os dias de 

hoje, para um seminário posterior” (P.10). 

 Ainda que as postagens sejam objetivas e estejam circunscritas a um determinado 

contexto, é perceptível a utilização de conceitos específicos, diversificação de técnicas e 

metodologias, além do estabelecimento de relações reflexivas com a vida social. É possível 

estabelecer conexões com a proposta de ER da BNCC. Além do mais, o professor aparece como 

que um construtor de currículos mais fecundos, críticos e criativos, articulando elementos do 

currículo formalmente planejado com aspectos do currículo oculto, isto é, aquilo que 

transversaliza e influencia o processo formativo do estudante.  

 

3 Metodologia 

  

Desde uma perspectiva hermenêutica crítica, nos colocamos na atitude de intérpretes 

reflexivos, no intuito de compreender como a BNCC impacta (ou não) a prática docente no ER. A 

compreensão foi se dando na medida em que fomos expondo, ou seja, explicitando os aspectos 

que afetam a relação entre os saberes e conhecimentos que integram a proposta de ER da 

BNCC, com as concepções expressas nas postagens dos professores referentes ao contexto, 

desafios e limites da docência em ER. A metodologia não se reduz aqui a aplicação de 

determinadas técnicas, muito embora foram necessárias à coleta e seleção de informações. A 

centralidade, a nosso ver, está no exercício reflexivo que procuramos realizar na tentativa de 

elucidar que a presença de diretrizes curriculares para o ER é um importante instrumento de luta 

na implementação do ER não confessional, mas insuficiente, e praticamente infrutífero, se este 

não atingir a forma de pensar e o fazer pedagógico dos professores. Diante disso, pode-se dizer 

que a presente pesquisa é de caráter qualitativo. 
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4 Resultados e discussão 

 

Queremos ressaltar, primeiramente, que a criação de um grupo de professores no 

Whatzapp com o objetivo de compartilhar projetos, materiais e experiências na área de ER é 

louvável na medida em que os coloca em diálogo, favorecendo o intercâmbio de práticas e 

subsídios pedagógicos. A despeito disso, há um risco de acomodação que pode levar professores 

a aplicarem o material compartilhado na rede social sem a devida análise, estudo e 

contextualização, incorrendo em um distanciamento dos pressupostos e objetivos da BNCC, ou 

das necessidades especificas de cada rede de ensino, escola ou estudante. 

Em segundo lugar, a pesquisa possibilitou identificar que o imaginário confessional cristão 

ainda está presente na concepção de muitos professores que atuam com o ER. A ausência de 

esclarecimento sobre a função acadêmica e social do ER na escola leva a reprodução de práticas 

prosélitas, negando aos estudantes o direito ao conhecimento da diversidade cultural religiosa, 

quando não acaba por reforçar estigmas e preconceitos relacionados a determinadas culturas, 

tradições religiosas ou manifestações de fé distintas da sua. 

Uma terceira constatação diz respeito ao descaso que os poderes públicos possuem em 

relação ao ER e, consequentemente aos professores que nele atuam. Mesmo constando na 

BNCC, os professores sentem a ausência de formação continuada, de produção e oferta de 

material didático e paradidático, de valorização do componente curricular como os demais, dentre 

outros aspectos que afetam a vida profissional dos professores. Consequentemente, afetam 

também a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes, especialmente os que vivem em 

situações mais vulneráveis econômica e socialmente. 

Por fim, constatamos que há professores fazendo a diferença e contribuindo com a 

construção de uma identidade científica e pedagógica do ER, abordando temas e conceitos 

específicos da área numa perspectiva intercultural. Determinante para isso, é a formação inicial 

e continuada, somada a abertura do/a professor/a para (re)conhecer e respeitar o direito à 

diferença cultural e religiosa de cada estudante. Valorizar a diversidade humana é a chave para 
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compreender o valor do humano em sua alteridade, concebendo as diferenças de origem, cultura, 

religião, gênero e condição social enquanto aspectos constituintes do grande mosaico 

denominado humanidade. 

 

5 Considerações finais 

  

Por ser parte de um projeto de pesquisa mais ampliado, o desenvolvimento deste texto 

considerou, desde o seu início, as postagens de professores de ER num grupo de Whatzapp. As 

postagens chamaram nossa atenção pelo fato de que algumas delas possuem um tom 

provocativo, outras um tanto lamentáveis e outras, ainda, que nos enchem de orgulho e 

esperança.  

Provocativas porque levam ao desenvolvimento da capacidade de compreender e 

dialogar, no sentido de escavar mais a fundo os motivos e as condições de cada um em seu devir. 

Lamentáveis, porque desnudam uma triste realidade que muitos professores estão submetidos, 

ou seja, colocados em sala de aula sem condições teóricas e metodológicas de ensinar os 

conceitos básicos da área e componente curricular ER, afetando sobremaneira os principais 

destinatários da educação escolar, os estudantes. Que nos orgulham e enchem de esperança, 

porque já desenvolvem um trabalho articulado aos princípios e objetivos da BNCC e dos ideais 

de formação humana e cultural. 

Mediante o crescente analfabetismo cultural (PANIKKAR, 1993) e religioso, isto é, o 

conhecimento limitado da própria crença religiosa ou filosofia de vida e, a ausência de 

(re)conhecimento da religião do outro, motivo de intolerâncias e discriminação religiosa, colocam 

um desafio de investirmos em diferentes frentes para que os professores se apropriem dos 

fundamentos e conhecimentos da área, especificamente a partir da BNCC. Isso porque, ao 

mesmo tempo em que nos defrontamos com um quadro deficitário em termos de formação 

docente, há o desejo e o compromisso de muitos professores em fazer da educação escolar e, 
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especificamente do ER, um espaço/tempo de formação humana, integral e cidadã. Afinal, temos 

uma diretriz curricular de ER! E que fazemos então? 

 

Palavras-chave: BNCC; Ensino Religioso; Currículo; Professor/a. 
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ENSINO RELIGIOSO E BNCC NA IMPRENSA BRASILEIRA: uma análise de textos 

jornalísticos publicados em 2017 

 

Giseli do Prado Siqueira17 

Luiz Cláudio Rocha18 

 

1 Introdução 

 

Nesta comunicação expomos o percurso investigativo realizado para análise de 

informações jornalísticas sobre o Ensino Religioso e a Base Nacional Comum Curricular 

publicadas no ano de 2017. O itinerário foi norteado pela seguinte questão: quais problemáticas 

envolvendo o Ensino Religioso são reveladas pelos textos jornalísticos que noticiaram a inserção 

do Ensino Religioso na Base Nacional Comum Curricular? Buscou-se analisar o conteúdo dos 

textos jornalísticos através dos passos propostos pela autora Bardin (2004): a pré-análise dos 

dados; a exploração do material, o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

Principalmente para interpretar os dados foi necessário aprofundar as discussões 

epistemológicas e jurídicas que envolvem o Ensino Religioso, explorando os textos 

constitucionais, as leis de diretrizes e bases da educação, bem como pareceres e resolução 

atuais que envolvem esse componente curricular. Ao aplicar análise de conteúdo e problematizar 

informações jornalísticas, pudemos constatar a complexidade que envolve as discussões do 

Ensino Religioso, com ênfase nas questões epistemológicas e jurídicas. 

 

  

 
17Doutora em Ciência da Religião pela UFJF/MG. Professora da PUC MINAS. Contato: giseli@pucpcaldas.br 
18Mestre em Ciências da Religião pela PUC MINAS. Contato: luizclaudioirsj@hotmail.com 
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2 Fundamentação teórica 

 

A construção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) não pode ser descrita sem 

perpassar os antecedentes jurídicos que a preexistiram:  a Constituição da República de 1988, 

em seu artigo 21019, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que em seu artigo 2620 sinaliza a necessidade de uma base nacional 

comum para os currículos de ensino fundamental e médio. Para atender os requisitos legais e as 

necessidades educacionais, o Ministério da Educação, consolidou entre os anos de 1997 e 2000, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. 

Avanços consideráveis poderiam ser listados, assim como os desafios que foram evidenciados 

com as reformulações curriculares, dentre os quais, pode-se destacar: a formação de professores 

e a dificuldade de dialogar entre áreas de conhecimento. 

Avanços e desafios são processos contínuos no cenário educacional, principalmente os 

movimentos em prol da qualidade da educação. No ano de 2008 e nos anos subsequentes 

tornou-se possível registrar os resultados do Programa Currículo em Movimento. Há que se 

destacar o trabalho da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, com a 

elaboração de parecer e a homologação de resoluções que instituíram as Diretrizes Curriculares 

para a Educação Básica, compreendendo o percurso da educação infantil ao ensino médio. 

Em 2014, o Plano Nacional de Educação foi aprovado em 25 de junho, pela Lei n° 13.005, 

com vigência de dez anos, com vinte metas para melhoria da qualidade da Educação Básica. 

 
19 Art. 210 “serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica 
comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais.” BRASIL. Constituição (1988). Constituição 
da República Federativa do Brasil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 
Acesso em: 29 set. 2019 
20 Art. 26. “Os currículos do Ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, 
em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.” BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf. Acesso em: 29 set. 2019. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf
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Determinou-se a universalização do ensino fundamental de nove anos para toda a população, 

dos seis aos quatorze anos e impulsionou através de princípios legais a elaboração da BNCC.21 

Nesse mesmo cenário torna-se importante registrar que foram realizadas em 2010 e 2014, 

respectivamente, a Primeira e a Segunda Conferência Nacional pela Educação (CONAE) 

consolidando documentos que apresentaram propostas e reflexões para educação brasileira. 

Ressaltamos que foi um importante referencial para o processo de mobilização à elaboração da 

Base Nacional Comum Curricular, que de fato, teve início em 2015. 

Etapas sucessivas de (re)elaboração da BNCC contou com a participação de 

especialistas, educadores e da própria população, gerando versões desse documento. E 

finalmente em 2017, a terceira versão foi apresentada, revisada e novamente implementada. Em 

dezembro desse mesmo ano, foi votada, aprovada e homologada, constituindo a BNCC para 

educação infantil e para ensino fundamental. A oficialização do documento, estabeleceu para os 

sistemas e redes de ensino do país o desafio de implementar a BNCC até o início de 2020.  

Na mesma intensidade que os acontecimentos foram delineando a construção da BNCC 

podemos afirmar que o Ensino Religioso esteve, muitas vezes, presente nas discussões desse 

cenário nacional. O que pretendemos analisar através de um breve histórico e dos textos 

jornalísticos publicados em 2017. 

O Ensino Religioso e a Base Nacional Comum Curricular 

Historicamente, o Ensino Religioso foi garantido no espaço escolar pelas sucessivas 

Constituições do Brasil22, mas em cada época sofreu os impactos das discussões em torno de 

 
21 O Ministério da Educação dispôs um link, de acesso ao site da Base Nacional Comum Curricular, com o documento, 
histórico e o acervo para implementações. http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em 29 set. 2019 
22 Com exceção da primeira Carta Magna republicana, de 24 de fevereiro de 1891, as demais Constituições brasileiras 
de 1934, 1937, 1946, 1967, na Emenda Constitucional nº 1 de 1969 e na atual Constituição, de 1988 o ensino religioso 
garantido como disciplina do currículo escolar, mas com matricula facultativa. Salvaguardando assim, pela 
interpretação de muitos juristas, os princípios da laicidade e da liberdade religiosa característicos de um Estado 
republicano. 

Art. 210. [...] § 1º - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas 
públicas de ensino fundamental. 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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sua natureza, seu conteúdo e seus objetivos, permeadas por influências filosóficas, políticas e 

jurídicas de âmbito internacional e nacional. O mesmo ocorre no que diz respeito às três Leis de 

Diretrizes e Bases de Educação Nacional (de números 4.024/61, 5.692/71 e 9.394/96),23 nas 

quais o ensino religioso é contemplado com a inclusão no sistema escolar.  

Muitas polêmicas circunscreveram o artigo 33, que trata do Ensino Religioso, na Lei n° 

9.394/96, demonstrando a insatisfação dos defensores dessa área de conhecimento com o texto 

legal, que o apresentou sem ônus para os cofres públicos, de caráter confessional e/ou 

interconfessional. A mobilização de educadores e representantes de diversas denominações 

religiosas, resultou na sansão da Lei n° 9.475, de 22 de julho de 199724, que deu nova redação 

ao artigo 33, sendo esta a primeira alteração da LDBEN, passando a vigorar:  

 
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 religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 
(BRASIL, 1997) 
 

A nova versão do Art.33, fortaleceu a defesa do discurso sobre o ensino religioso, 

principalmente pelas afirmações sobre a sua nova condição no sistema de ensino, demonstrando 

avanços, o que se intensificou, posteriormente, com a elaboração de pareceres e homologação 

de resoluções, que ampliam essa disciplina para área de conhecimento25, ao lado de todas as 

 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 29 set. 2019. 
23 BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4024.htm. Acesso em: 29 set. 2019. 

BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 11 de agosto de 1971. 
Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5692.htm. Acesso em: 29 set. 2019. 
24 BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf. Acesso em: 29 set. 2019. 
25 BRASIL. Ministério da Educação. Resolução n° 2, Brasília: Diário Oficial da União, n° 124, 02 jul. 2015b, Seção 1, 
págs. 08-12. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-
pdf/file. Acesso em 29 set. 2019. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf
http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-pdf/file
http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-pdf/file
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outras constitutivas do currículo escolar, integrando a base comum nacional da educação 

brasileira. 

Cada vez que a temática do Ensino Religioso é reavivada no cenário educacional reaviva-

se as polêmicas no cenário nacional em torno desse componente curricular. Depois do artigo 33 

da LDBEN, novamente o ensino religioso é colocado em evidencia com as discussões geradas 

pela assinatura de um tratado bilateral, em 2008. O discreto trâmite e a efetivação do Acordo 

entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica 

no Brasil26 reacendeu as argumentações de defensores da liberdade religiosa e da 

constitucionalidade do Ensino Religioso face a laicidade do estado. 

Em decorrência das diversas interpretações que a assinatura desse acordo suscitou, a 

Procuradoria Geral da República, propôs uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, (ADI 

4.439)27, efetivada em 02 de agosto de 2010, com pedido de que seja declarada a 

inconstitucionalidade do trecho “católico e de outras confissões religiosas”, constante no art. 11, 

§ 1º, do Acordo Brasil-Santa Sé, antes referido. A referida Ação tramitou pelo Supremo Tribunal 

Federal, e em 2015, foi realizada uma audiência pública e em 27 de setembro de 2017, o Supremo 

Tribunal Federal delibera por votação (6 X 5 votos) que não há inconstitucionalidade no artigo 11 

considerando que: 

 
Ação direta julgada improcedente, declarando-se a constitucionalidade 
dos artigos 33, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 9.394/1996, e do art. 11, § 1º, do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, 
relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, e afirmando-se a 
constitucionalidade do ensino religioso confessional como disciplina 

 
26 Este tema foi explorado pela autora do artigo em sua tese de doutorado.  

Cf. SIQUEIRA. Giseli do Prado Siqueira. O Ensino Religioso nas escolas públicas do Brasil: implicações 
epistemológicas em um discurso conflitivo, entre a laicidade e a confessionalidade num estado republicano. 2012.  
341f. Tese (Doutorado em Ciência da Religião). Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, 
2012. 
27 BRASIL. Ministério da Educação. Resolução n° 2, Brasília: Diário Oficial da União, n° 124, 02 jul. 2015b, Seção 1, 
págs. 08-12. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-
pdf/file. Acesso em 29 set. 2019. 

http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-pdf/file
http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-pdf/file
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facultativa dos horários normais das escolas públicas de ensino 
fundamental.(STF, 2018, p. 4)28 

 

Nesse contexto, de discussões sobre a (in)constitucionalidade do Ensino Religioso, de 

natureza confessional e não confessional, também tivemos em pauta outras discussões versando 

sobre o Ensino Religioso, interligadas com o mesmo tema, mas com especificidades próprias do 

currículo.  

A elaboração da Base Nacional Comum Curricular trouxe na primeira versão do 

documento, disponibilizada publicamente em setembro de 2015, o Ensino Religioso como 

componente curricular, dentro da área de Ciências Humanas. Essa novidade positiva ao Ensino 

Religioso agregou novas disputas epistemológicas dentro do campo das Ciências Humanas. 

Consequentemente, na segunda versão, o Ensino Religioso foi apresentado fora da área de 

Ciências Humanas, como área própria. O que provocou discussões em torno da formação e 

profissionalização docente para o Ensino Religioso ancorado na área de Ciências da Religião. 

Nesse mesmo contexto, tivemos a homologação da Resolução nº 5, de 28 de dezembro de 2018 

que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de licenciatura em Ciências da 

Religião. 

Em todos os documentos recentes que consta o Ensino Religioso, ou seja, BNCC e 

Diretrizes Curriculares para os cursos de licenciatura em Ciências da Religião, aparece como 

objeto de estudo: conhecimento(s) religioso(s). 

Mas há um detalhe que precisa ser mencionado, na terceira versão, apresentada 

publicamente em abril de 2017, a área de conhecimento e o componente curricular do Ensino 

Religioso deixou de ser incluído. Após consultas e audiências públicas, o percentual alto de 

solicitações para reinserção do Ensino Religioso na BNCC contribuiu para que na versão final ele 

 
28 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.439. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=635016&tipo=TP&descricao=ADI%2F443. Acesso em: 29 
set. 2019. 

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=635016&tipo=TP&descricao=ADI%2F443
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estivesse presente como área de conhecimento independente e como componente curricular no 

ensino fundamental.  

Mas a saga do Ensino Religioso não terminou com a reinserção no texto da BNCC. A 

homologação documento da BNCC, foi efetivada pela Portaria n◦ 1.570 de 20 de dezembro de 

2017, e diz que:  

 
Art. 2° Após a publicação do Acórdão do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4439, o Ministério 
da Educação poderá solicitar ao Conselho Nacional de Educação 
reavaliação do disposto para o ensino religioso na BNCC. (BRASIL, 1997, 
p. 146)29 
 

E essas discussões estão presentes nos textos jornalísticos e serão melhor descritas na 

Metodologia. 

 

3 Metodologia 

 

A elaboração, discussão e homologação da BNCC foi noticiada através de jornais, 

impressos e digitais, no ano de 2017, nos permitindo perguntar: quais problemáticas envolvendo 

o Ensino Religioso são reveladas pelos textos jornalísticos que noticiaram a inserção do Ensino 

Religioso na Base Nacional Comum Curricular? 

Um levantamento realizado em seis jornais de circulação nacional oportunizou a 

localização de dezesseis textos jornalísticos que foram analisados a partir da metodologia 

intitulada análise de conteúdo30, bastante indicada para compreender as minucias de reportagens 

de jornal como fonte em estado bruto, “necessitando, então ser processados para, dessa 

 
29 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACORDÃO 4439. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4439AM.pdf. Acesso em 29 set. 2019 
30 A grande mentora dessa proposta metodológica é a professora da Universidaded de Paris V, Laurence Bardin.  

Cf. BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Portugal: Edições 70, 2004. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4439AM.pdf
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maneira, facilitar o trabalho de compreensão, interpretação e inferência a que aspira.” (MORAES, 

1999, p. 9) 

A leitura minuciosa, ou seja, a exploração do material, permitiu o inventário dos temas que 

tornaram repetidos nos textos jornalísticos selecionados, criando as seguintes categorias: 

natureza do Ensino Religioso; referência ao art. 2◦ da Portaria n◦ 1570, de 20 de dezembro de 

2017; Ensino Religioso e a LDB; Proposta de Ensino Religioso na BNCC; Área de Ciências 

Humanas e o componente curricular do Ensino Religioso; Inserção, exclusão e reinserção do 

Ensino Religioso na BNCC. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

Todos os temas são interessantes e mereceriam uma análise, mas aqui optamos em fazer 

o recorte quantitativo para interpretar as mensagens do tema que se tornou mais repetitivo: 

Inserção, exclusão e reinserção do Ensino Religioso na BNCC. Dos dezesseis textos o tema é 

recorrente em nove deles. A princípio, é interessante considerar que os autores dos textos 

jornalísticos usaram dois argumentos para reinserção do Ensino Religioso na BNCC, num 

primeiro momento, justificaram que a inclusão se deve a participação pública, através de 

consultas e audiências, somando 20% de todos de 235 documentos.  

E num segundo momento, curiosamente atribui-se a decisão do STF, sobre a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade nº 4.439/2010, que o Ensino Religioso confessional, não é 

inconstitucional, devido a facultatividade do mesmo. E a este último, considera-se o art. 2º da 

Portaria n° 1.570 de 20 de dezembro de 2017, a possibilidade do Conselho Nacional de Educação 

reavaliar o Ensino Religioso como componente curricular na BNCC. Mas o texto jornalístico 

(CAFARDO e TOLEDO, 2017) menciona uma “comissão específica do órgão decidirá se a 

religião será tratada como área do conhecimento ou fará parte de Ciências Humanas, por 

exemplo.” 
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Na realidade essa proposição traz à tona discussões sobre a aceitação ou não do Ensino 

Religioso na grande área de Ciências Humanas, na primeira versão do documento, resultando 

na segunda versão a apresentação do Ensino Religioso como área de conhecimento e 

componente curricular.  O salto qualitativo, da segunda para última versão do documento, reflete 

que definições epistemológicas são importantes para o status de área de conhecimento, 

ancorado nas Ciências da Religião. Considerando também a Resolução nº 5, de 28 de dezembro 

de 2018 que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de licenciatura em 

Ciências da Religião. 

Há mais uma confusão nos textos jornalísticos, quando menciona caráter optativo e/ou 

caráter facultativo. É importante relembrar que o caráter facultativo do Ensino Religioso é inserido 

na Constituição de 1934 e as demais constituições mantiveram esse caráter, garantindo assim a 

laicidade do estado. Mas agregado a isto temos a fala do jurista e professor Salomão Ximenes, 

que afirma: “a inserção do ensino religioso agora é resultado de pressão de grupos de interesse.” 

(ESTADO DE MINAS, 2017) Ou seja, há uma mudança de foco, da discussão epistemológica 

para discussão política. 

 

5 Considerações Finais 

 

A complexidade do Ensino Religioso no cenário educacional e político torna-se evidente 

quando analisamos as minucias de textos jornalísticos. Eles podem revelar as problemáticas que 

retornam todas as vezes que o Ensino Religioso é colocado no cenário nacional, como por 

exemplo: questões epistemológicas e jurídicas. 

Em 2015, o Ensino Religioso foi colocado no cenário nacional durante a elaboração da BNCC. 

Realizado em etapas, as versões apresentaram o Ensino Religioso como parte integrante da área 

de Ciências Humanas, como área de conhecimento independente de outras áreas. Foi retirado e 

reinserido no documento que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais a serem 

trabalhadas nas escolas brasileiras. 
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Ao analisar, este último, nos textos jornalísticos conseguimos enumerar muitos dados 

abordados de forma superficial, em adentrar ao âmago da questão. Conseguimos perceber na 

inferência dos temas para interpretar os dados que se apresentaram, elencando: o próprio 

processo de elaboração da BNCC com participação popular, através de consultas e audiências 

públicas. A decisão do STF sobre a (in)constitucionalidade do Ensino Religioso e os 

desdobramentos do Acordão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.439/2010. Situar o 

Ensino Religioso na subárea Ciências da Religião aplicada, regulamentada pela Portaria CAPES 

n° 174/2016, publicada no Diário Oficial da União, em 13 de outubro de 2016, regulamentada 

pela Resolução nº 01, de 04 de abril de 2017, publicada no Boletim/CAPES, edição Especial n° 

01. E por último, as questões jurídicas, em especial o que se refere a Constituição Federal, a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Identificar e interpretar nos desafia a avançar nas discussões do Ensino Religioso para 

colaborarmos, de fato, com os avanços que o Ensino Religioso precisa nesse momento para 

consolidar como componente curricular. 

 

Palavras-chaves: Ensino Religioso; Base Nacional Comum Curricular; Textos Jornalísticos; 

Análise de Conteúdo. 
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base-mais-solida.shtml. Acesso em: 24 jul. 2019. 

5.d
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Base curricular 
pode ser revista e 
colocar em xeque 
plano de Temer 
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plano de Temer. Folha de São Paulo. São Paulo, 09 nov. 2017. 
Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/11/1934005-contra-
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Acesso em: 24 jul. 2019. 
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ensino em todo país. Folha de São Paulo. São Paulo, 06 abr. 2017. 
Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/04/1873047-entenda-a-
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Acesso em: 24 jul. 2019. 
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CAFARDO, Renata e TOLEDO, Luiz Fernando. Ensino religioso na base 
curricular ainda terá discussão à parte: Resolução prevê que comissão 
decidirá se tema será uma área do conhecimento ou fará parte de 
Ciências Humanas. O Estado de São Paulo. São Paulo, 16 dez. 2017. 
Disponível em: https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,ensino-
religioso-na-base-curricular-ainda-tera-discussao-a-parte,70002122041. 
Acesso em 24 jul. 2019. 

6.b
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Base Curricular 
inclui temas como 
gênero e 
sexualidade em 
área de ensino 
religioso 
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sexualidade em área de ensino religioso: Novo documento, que será 
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filosofias de vida'. O Estado de São Paulo. São Paulo, 06 dez. 2017. 
Disponível em: https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,base-
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religioso,70002110265. Acesso em 24 jul. 2019. 

6.c
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Escola Pública 
com muitas 
religiões, sem 
diálogo entre elas! 
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elas! O Estado de São Paulo. São Paulo, 08 nov. 2017. Disponível em: 
https://educacao.estadao.com.br/blogs/marista-gloria/escola-publica-
com-muitas-religioes-sem-dialogo-entre-elas/. Acesso em 24 jul. 2019. 

6.d
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A nova base 
curricular 
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e básico das redes pública e privada de todo o País. O Estado de São 
Paulo. São Paulo, 11 abr. 2017. Disponível em: 
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-nova-base-
curricular,70001734025. Acesso em: 24 jul. 2019. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Quadro 2 - Temas do Ensino Religioso que se repetiram nos textos jornalísticos analisados 

 
Semelhanças Trechos apresentados nos textos jornalísticos 

Natureza do Ensino 
Religioso 

1.a. “Em setembro, o STF autorizou o ensino religioso de natureza 
confessional nas escolas públicas.” 
3.c. “Em setembro, o STF autorizou o ensino religioso de natureza 
confessional nas escolas públicas.” 
3.d. “Em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal (STF) permitiu a 
oferta do ensino religioso confessional nas escolas, ou seja, de uma 
religião específica, mas remeteu a regulamentação ao CNE. 
Segundo Deschamps, o conselho não trabalha com a lógica confessional. 
‘É uma análise feita em cima do que chamamos de ciências da religião, 
considerando a pluralidade religiosa que existe no país. Que isso possa 
servir de estímulo para se ter uma convivência pacífica entre as religiões 
e que dessa maneira cada um possa compreender o espírito de cada uma 
delas, assim conseguiríamos realizar uma formação mais integral do 
estudante’, explicou.” 
4.a. “Em setembro deste ano, porém, o Supremo Tribunal Federal decidiu 
que não é inconstitucional oferecer ensino confessional em escolas 
públicas, apesar de reafirmar que ele é facultativo. O órgão julgou 
improcedente uma ação da Procuradoria-Geral da República que 
questionava o modelo da área de religião na educação brasileira.” 
5.a. “Antes disso, resta superar o impasse do ensino religioso. O equívoco 
dos constituintes ao determinar a obrigatoriedade de aulas dessa matéria 
na educação pública, mesmo que de matrícula facultativa, foi coonestado 
pela maioria do Supremo Tribunal Federal, em setembro, ao admitir que 
elas possam ter caráter confessional.” 
6.a. “O texto aprovado prevê um ensino religioso não confessional. 
[...] Em setembro, do Supremo Tribunal Federal. O órgão disse não ser 
inconstitucional oferecer ensino confessional na rede pública. E reafirmou 
que essas aulas são facultativas.” 

Referência ao art. 2° 
da Portaria n◦ 1.570 de 
20 de dezembro de 
2017 

1.a "Temos que aguardar a conclusão e a coleta de todos os votos dos 
ministros para que possamos ter clareza com relação aos aspectos de 
constitucionalidade definidos pelo STF. Então, se houver necessidade, de 
acordo com a decisão do Supremo, nós enviaremos ao Conselho 
Nacional de Educação uma proposição para adequar a Base no que diz 

https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-nova-base-curricular,70001734025
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-nova-base-curricular,70001734025
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/09/1922260-stf-mantem-aval-para-aula-de-religiao-vinculada-a-crenca-em-escola-publica.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/09/1922260-stf-mantem-aval-para-aula-de-religiao-vinculada-a-crenca-em-escola-publica.shtml
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respeito ao ensino religioso à decisão do Supremo", explicou o ministro 
da Educação, Mendonça Filho. 
3.c. “O governo decidiu esperar a publicação da decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) sobre a oferta de ensino religioso nas escolas para 
definir como ficará essa questão na Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), homologada hoje (20).” 
[...] “Temos que aguardar a conclusão e a coleta de todos os votos dos 
ministros para que possamos ter clareza com relação aos aspectos de 
constitucionalidade definidos pelo STF. Então, se houver necessidade, de 
acordo com a decisão do Supremo, nós enviaremos ao Conselho 
Nacional de Educação uma proposição para adequar a Base no que diz 
respeito ao ensino religioso à decisão do Supremo”, explicou o ministro 
da Educação, Mendonça Filho.” 

Ensino Religioso e a 
LDB 

1.a.“Como já ocorre e está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB), a matrícula deverá ser optativa aos alunos do ensino 
fundamental.”  
2.a. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da educação brasileira determina 
que a oferta do ensino religioso é obrigatória, mas a matrícula facultativa. 
3.a. “Segundo o texto previsto na base nacional, o ensino religioso deve 
ser oferecido nas instituições públicas e privadas, mas como já ocorre e 
está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a matrícula 
poderá ser optativa aos alunos do ensino fundamental.” 
3.b. “Antes, aparecia no conteúdo como "oferta obrigatório", apesar de ter 
"matrícula facultativa". Agora, passa a ser optativo, cabendo a estados e 
municípios a oferta ou não da área.” 
3.c. “O texto aprovado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) na 
semana passada prevê que o ensino religioso deve ser oferecido nas 
instituições públicas e privadas, mas como já ocorre e está previsto na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a matrícula deverá ser optativa 
aos alunos do ensino fundamental.” 
3.d. “O ensino religioso nas escolas também está previsto nessa proposta 
da BNCC. Ele deve ser oferecido nas instituições públicas e privadas, 
mas como já ocorre e está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB), a matrícula poderá ser optativa aos alunos do ensino 
fundamental.” 
4.a. “Segundo a lei, o ensino religioso é de matrícula facultativa em 
escolas públicas.” 
6.b. “O ensino religioso, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), é de matrícula facultativa.” 

Proposta de Ensino 
Religioso na BNCC 

1.a. “Entre as competências para esse ensino estão a convivência com a 
diversidade de identidades, crenças, pensamentos, convicções, modos 
de ser e viver. O CNE ainda deverá decidir se o ensino religioso terá 
tratamento como área do conhecimento ou como componente curricular 
da área de ciências humanas, no Ensino Fundamental.” 
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2.a. “A Base traz as diretrizes para o ensino desse tema nas escolas, 
adotando uma abordagem inter-religiosa, norteada por princípios éticos.” 
3.a “Entre as competências para esse ensino estão a convivência com a 
diversidade de identidades, crenças, pensamentos, convicções, modos 
de ser e viver.” 
3.d. “Entretanto, já consta na proposta da BNCC as competências para 
esse ensino, como a convivência com a diversidade de identidades, 
crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver.” 
6.a. “O texto aprovado prevê um ensino religioso não confessional, que 
discute a religiosidade indígena e cigana, por exemplo, além de valores 
éticos e convivência respeitosa. A área incluía ainda a discussão de 
gênero e sexualidade, mas essa parte foi retirada do documento, assim 
como todas as outras referências ao assunto. A resolução do CNE 
também indica que serão elaboradas orientações específicas sobre o 
tema, fora da Base.” 
6.b. “As discussões de gênero e sexualidade foram transferidas para uma 
área recém-criada de ensino religioso da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). 
[...] As questões de gênero estão descritas como habilidades apenas para 
o 9º ano do ensino fundamental. A Base indica que os adolescentes, em 
torno dos 15 anos, devem ‘discutir as distintas concepções de gênero e 
sexualidade segundo diferentes tradições religiosas e filosofias de vida’ e 
‘discutir as diferentes expressões de valorização e de desrespeito à vida, 
por meio da análise de matérias nas diferentes mídias.’" 
6.c. “No artigo 210, teremos a fixação de conteúdos mínimos, 
assegurando a formação básica comum e o respeito aos valores culturais 
e artísticos da nação brasileira (talvez a tentativa atual da BNCC). O 
primeiro parágrafo, então, neste contexto, fala do Ensino Religioso, como 
disciplina nas escolas públicas, tendo a histórica matrícula facultativa 
como salvaguarda a qualquer arbitrariedade ou desvio dos princípios 
exarados no início do artigo 210.” 
6.d. “Em vez de fazer digressões sobre o conceito de gênero, o novo texto 
respeita o bom senso, defendendo o “respeito à pluralidade”. 

Área de Ciências 
Humanas e o 
componente curricular 
do Ensino Religioso 

1.a. “O CNE determina que o órgão vai deliberar se o ensino religioso terá 
tratamento como área do conhecimento ou como componente curricular 
da área de Ciências Humanas, no ensino fundamental.” 
3.a. “O CNE ainda deverá decidir se o ensino religioso terá tratamento 
como área do conhecimento ou como componente curricular da área de 
Ciências Humanas, no Ensino Fundamental.” 
3.c. “O CNE ainda deverá decidir se o ensino religioso terá tratamento 
como área do conhecimento ou como componente curricular da área de 
ciências humanas, no Ensino Fundamental.” 
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3.d. “Na proposta da BNCC, o ensino religioso também é apresentado 
como área do conhecimento, mas o CNE ainda definirá se vai permanecer 
como área do conhecimento ou como componente curricular. 
[...] O texto apresentado inclui o ensino religioso e prevê orientações 
sobre identidade de gênero. ‘Essas questões fazem parte do cotidiano na 
escola, a base vai ajudar a orientar como esses professores poderão 
tratar dos assuntos no ambiente escolar para que possamos ter um país 
que respeite o posicionamento de cada um, mas ao mesmo tempo tenha 
condição de respeitar os direitos humanos, a questão da diversidade, o 
respeito à diferença e a convivência pacifica, independente das opções 
que cada um posso ter do ponto de vista ideológico ou de qualquer outra 
ordem’, disse Deschamps.” 
4.a. “O ensino religioso foi um dos temas que mais causaram polêmica 
nesta segunda-feira, 4, no primeiro dia de discussões da nova versão da 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Conselho Nacional de 
Educação. Isso porque o texto apresentado pelo Ministério da Educação 
(MEC) prevê que Religião seja considerada uma área do conhecimento, 
como Matemática ou Linguagens, o que desagradou a conselheiros que 
participaram do debate.” 
5.a. “O MEC diz aguardar que se publique a decisão do STF para definir 
como tais conteúdos figurarão na BNCC —se apenas como componente 
curricular em ciências humanas ou na condição de área de conhecimento 
à parte. 
[...] É lamentável que o debate ainda se coloque nesses termos. 
Primeiro, porque fé religiosa não se confunde com conhecimento, no 
sentido que o mundo moderno dá à palavra. Depois, porque o princípio 
da laicidade do Estado implica eliminar aulas confessionais da escola 
pública. 
Soa absurdo desviar energia e recursos de um ensino oficial medíocre 
como o brasileiro para agraciar igrejas, de qualquer denominação, no que 
deveria ser a mais republicana das instituições.” 

Inserção, exclusão e 
reinserção do Ensino 
Religioso na BNCC 

3.a. “O texto aprovado pelo CNE incluiu novamente orientações sobre o 
ensino religioso nas escolas. O assunto estava nas versões anteriores da 
base, mas tinha sido excluído da terceira verão enviada pelo MEC em 
abril, e foi recolocado antes da votação.” 
4.a. “O ensino religioso não fazia parte da versão anterior e foi incluída 
agora pelo governo, com caráter não confessional. A intenção é de que a 
área seja apresentada como Sociologia das Religiões ou Ciência das 
Religiões. 
[...] O conselho volta a discutir hoje cedo a BNCC e o ensino religioso será 
um dos focos. Versões iniciais da Base chegaram a considerar a religião. 
[...] O último texto, porém, apontava que não trataria da área porque tinha 
"caráter optativo" e seria competência de Estados e municípios. Dizia o 
texto: ‘Não cabe à União estabelecer base comum para a área, sob pena 
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de interferir indevidamente em assuntos da alçada de outras esferas de 
governo da Federação’. 
[...] A decisão do STF não muda nada. Para mim isso esse argumento é 
cortina de fumaça. A inserção do ensino religioso agora é resultado de 
pressão de grupos de interesse", diz o pesquisador da Ação Educativa e 
professor de Direito da Universidade Federal do ABC (UFABC), Salomão 
Ximenes.” 
5.b. “Nesta 4ª versão da base, foi a retomada da inclusão de ensino 
religioso de caráter não confessional –previsto originalmente, mas que 
havia sido retirado do texto anterior.” 
5.c. “Retirou-se a menção ao ensino religioso, que a própria Constituição 
define como facultativo e, portanto, não deve sobrecarregar um currículo 
nacional obrigatório.” 
5.d. “Cerca de 20% dos arquivos têm como mote a volta de conteúdo de 
ensino religioso, que foi suprimido na terceira versão. 
Já é consenso no CNE a reintegração do ensino religioso, considerando 
a previsão de uma abordagem sociológica e plural do assunto.” 
5.e. “Ensino religioso 
Como é: Constituição de 1988 define que o tema é facultativo nas escolas. 
Como fica: Foi retirado do texto; caberá aos Estados, municípios e 
escolas privadas decidir.” 
6.a. “A área de ensino religioso, incluída na última versão da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), ainda pode ter mudanças. Isso 
porque a resolução aprovada nesta sexta-feira, 15, pelo Conselho 
Nacional de Educação prevê que uma comissão específica do órgão 
decidirá se a religião será tratada como área do conhecimento ou fará 
parte de Ciências Humanas, por exemplo. O tema causou polêmica 
durante a análise. 
[...] A matrícula no ensino religioso é optativa em escolas que oferecem a 
área e, por isso, alguns especialistas acreditam que ela não deveria fazer 
parte da BNCC. A religião já fazia parte das duas primeiras versões da 
Base, foi retirada pelo governo de Michel Temer da terceira versão, e 
voltou na quarta revisão.  
Uma das razões que influenciou a mudança foi a decisão, em setembro, 
do Supremo Tribunal Federal. O órgão disse não ser inconstitucional 
oferecer ensino confessional na rede pública. E reafirmou que essas 
aulas são facultativas.” 
6.b. “A área sequer existia no último texto apresentado pelo Ministério 
da Educação (MEC), em abril, e é considerada polêmica. 
[...]. Os críticos da inserção da religião na BNCC argumentam que o 
documento pretende indicar os objetivos de aprendizagem mínimos para 
os estudantes. Por isso, uma área considerada optativa não deveria estar 
prevista no texto.” 

http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,base-curricular-inclui-temas-como-genero-e-sexualidade-em-area-de-ensino-religioso,70002110265
http://tudo-sobre.estadao.com.br/bncc-base-nacional-comum-curricular
http://tudo-sobre.estadao.com.br/bncc-base-nacional-comum-curricular
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6.d. “Com 396 páginas, a nova versão da BNCC prevê que o ensino 
religioso seja oferecido em caráter optativo. Na versão anterior, ele estava 
incluído na lista de áreas com “ofertas obrigatórias”, como matemática, 
linguagens, ciências humanas e ciências da natureza.” 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Quadro 03 – Temas e repetições nos textos jornalísticos 

Temas Número de repetições 
nos textos jornalistas 

Natureza do Ensino Religioso 06 (seis) 

Referência ao art. 2°da Portaria n◦ 1.570 de 20 de dezembro de 2017 02 (duas) 

Ensino Religioso e a LDB 08 (oito) 

Proposta de Ensino Religioso na BNCC 08 (oito) 

Área de Ciências Humanas e o componente curricular do Ensino 
Religioso 

06 (seis) 

Inserção, exclusão e reinserção do Ensino Religioso na BNCC 09 (nove) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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ENSINO RELIGIOSO E DIVERSIDADE RELIGIOSA: um estudo de caso na rede 

Municipal de Vila Velha/ES 

 

Patrícia da Silva Gouvêa Tostes 31 

 

1 Introdução 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apresenta o conhecimento religioso como 

objeto de estudo do Componente Curricular do Ensino Religioso, evidenciando que este 

conhecimento é “produzido no âmbito das diferentes áreas do conhecimento científico das 

Ciências Humanas e sociais, notadamente da(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões). Essas Ciências 

investigam a manifestação dos fenômenos em diferentes culturas e sociedades.” (BRASIL, 2017, 

p. 434).32 Partindo desse pressuposto entendemos que o conhecimento religioso contempla a 

diversidade religiosa presente na sociedade brasileira e nos perguntamos:  como o professor de 

Ensino Religioso propiciará o conhecimento religioso sem ser proselitista em sala de aula?  

A princípio, a primeira resposta pode ser: a formação docente garantirá conhecimentos 

específicos na área de Ciências da Religião, conhecimentos epistemológicos e pedagógicos na 

área da Educação, capazes de articular as unidades temáticas e habilidades propostas pela 

BNCC, para atender as competências específicas do Ensino Religioso no Ensino Fundamental 

em articulação com as competências gerais.  

A regulamentação legal para formação de professores de Ensino Religioso é atual, pois 

somente em 2018 é que ocorreu a homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

 
31 Doutoranda em Ciências da Religião pela PUC Minas. Professora efetiva de Ensino Religioso PMVV/ES: Membro 
do Conselho Municipal de Educação de Vila Velha - ES, como representante do Conselho Nacional de Ensino Religioso 
do Espírito Santo (CONERES); Integrante do Grupo REDECLID na PUC Minas; Professora/Membro do Grupo de 
Estudo/Pesquisa de Ensino Religioso da rede Municipal de Vila Velha/ES. E-mail:patriciatostes2014@gmail.com  
32 BRASIL. Ministério da Educação. BNCC. Disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 29 set. 2019.  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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curso de licenciatura em Ciências da Religião, pela Resolução CNE/CP n. 05/201833. Por isso, o 

Parecer CNE/CP n. 12/2018, que oferece as bases dessa Resolução, diz que as “Ciências da 

Religião dedicam-se ao estudo dos fenômenos religiosos a partir de epistemologias e 

metodologias específicas, o que a diferencia de outras áreas do saber.”34 

Em função dessa ausência preliminar de orientações nacionais, cada Estado da 

Federação e municípios do território nacional realizaram seus percursos formativos para suprir 

essa demanda, investindo muitas vezes na formação continuada. Não distante dessa realidade 

o município de Vila Velha/ES, onde leciono, promove a capacitação docente para o componente 

Ensino Religioso. 

O aperfeiçoamento do profissional do magistério, está previsto na Lei complementar nº 

019, de 04 de novembro de 2011, no Estatuto do magistério público, do Art. 65, § 3º “O Município 

promoverá formação continuada por meio de encontros periódicos por área de conhecimento”. 

De acordo com o disposto acima, a Lei complementar nº 019/2011, garante a promoção 

da Formação Continuada e o desenvolvimento profissional. Assim, a Resolução nº 11/201535 de 

Vila Velha, reafirma as diretrizes para a Educação básica pública da rede municipal de Vila 

Velha/ES.  

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar um estudo de caso das práticas realizadas 

na Formação Continuada na rede municipal de Vila Velha/ES, referente ao período de 2015 a 

2019, no que diz respeito a diversidade religiosa, objeto de estudo da Tese Doutoral a que me 

dedico neste momento. 

 
33 BRASIL.  Resolução n◦ 5 de 28/12/2018, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de licenciatura 
em Ciências da Religião e dá outras providências. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57493489/do1-2018-12-31-resolucao-n-5-de-28-de-dezembro-de-2018-
57493286. Acesso em 29 set. 2019. 
34 BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de licenciatura em Ciências da Religião. Parecer CNE/CP 
nº 12/2018 homologado pela Portaria n° 1.403, publicada no D.O.U. de 28/12/2018, Seção 1, Pág. 131. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=99971-pcp012-
18&category_slug=outubro-2018-pdf-1&Itemid=30192. Acesso em 29 set. 2019. 
35 Na Res. nº 11/2015, define diretrizes para Formação Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 
Pública do sistema municipal de ensino de Vila Velha/ES.  

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57493489/do1-2018-12-31-resolucao-n-5-de-28-de-dezembro-de-2018-57493286
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57493489/do1-2018-12-31-resolucao-n-5-de-28-de-dezembro-de-2018-57493286
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57493489/do1-2018-12-31-resolucao-n-5-de-28-de-dezembro-de-2018-57493286
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=99971-pcp012-18&category_slug=outubro-2018-pdf-1&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=99971-pcp012-18&category_slug=outubro-2018-pdf-1&Itemid=30192
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Dentro da Formação Continuada, observa-se a necessidade de mais encontros com 

objetivos específicos para melhor atender as demandas existentes do dia a dia. Com isso, foi 

feita uma ação de convidar àqueles professores que quisessem contribuir com estudos, 

elaborações de projetos, seminários, palestras, organizações de eventos e visitas técnicas, entre 

outras possibilidades de trabalho, para atuar no Grupo de Estudo/Pesquisa36 de Ensino Religioso 

do município de Vila Velha/ES, que conta com a presença da Coordenadora da Formação 

Continuada; da Formadora de Ensino Religioso e de mais 11 professores de dessa disciplina, 

conforme CI 251/2019 do dia 03/09/2019, assinada pelo subsecretário Pedagógico da SEMED 

Maurício Gorza. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

A sociedade e a comunidade escolar atentas às discussões sobre a diversidade cultural 

e religiosa, preocupam-se com a formação dos educandos numa perspectiva de diálogo. Notícias 

cotidianas impressionam pelas atitudes de intolerância religiosa e tornam-se desafios no 

ambiente escolar, dessa forma, os professores necessitam de capacitação para atuarem frente 

as novas demandas. 

Aliada aos desafios apresentados acima têm-se ainda as proposições da BNCC, que para 

muitos professores se apresentam como uma novidade, em especial, por não aderir ao modelo 

de Ensino Religioso confessional. Para que, de fato, a BNCC seja implantada e implementada 

em todas unidades federativas estabeleceu-se um prazo de elaboração dos Currículos 

Referenciais em cada Estado, que poderiam ou não ter a adesão dos municípios. Esse 

 
36 Atualmente o Grupo de Estudo/Pesquisa é composto por: Sônia Maria Dias (Coordenadora da Formação 
Continuada); Selma C. Rosseto (Formadora de Ensino Religioso) e os professores que atuam no Grupo de Pesquisa: 
Andreia F. Pimentel; Alberes S. Bezerra; Edmar S. Rios; Gabriel J. da V. Fonteles; Maria do Carmo O. Gabier; Marluce 
R. de F. Vieira; Milza M. G. Terra; Patrícia da S. Gouvêa Tostes; Paula V. do Nascimento; Ramon F. M. Loiola; Rubens 
Dornelas, informações essa, emitida pela CI 251/2019 Vila Velha, 03/09/2019. 
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movimento de implantação e implementação despertou, como nunca, a necessidade de pautas 

formativas para dar continuidade à formação inicial dos professores.  

Em Vila Velha, essa preocupação antecede ao movimento provocado pela BNCC. Desse 

modo, a Secretaria Municipal da Educação, desde 2011, tem como meta a capacitação docente 

com intuito de interagir e elaborar projetos, para a prática colaborativa no mundo conectado e 

globalizado, em que se apresentam diferentes práticas religiosas. Com essa proposta, o Grupo 

de Estudo/Pesquisa de professores de Vila Velha iniciou suas atividades, reunindo os professores 

de Ensino Religioso com objetivos de pesquisar, analisar, consolidar, formalizar e reconstruir as 

metodologias a serem aplicadas em salas de aulas, buscando a unificação do Plano de Curso na 

rede Municipal de Ensino Fundamental. 

Como educadora da rede municipal posso constatar que a diversidade religiosa é uma 

realidade que se encontra na sala de aula. Ambiente esse em que deveria prevalecer o respeito, 

a empatia, o diálogo e a tolerância daqueles estudantes que têm, ou até mesmo, daqueles que 

não têm uma crença religiosa. É possível perceber a diversidade religiosa pela materialidade de 

seus símbolos, de acordo com o filósofo alemão Cassirer que em suas pesquisas contribuí para 

reafirmar que a experiência com o transcendente se manifesta na diversidade religiosa, isto é, 

não se limita à razão e nem ao que se pode explicar.37 E na disciplina de Ensino Religioso, os 

estudantes são oportunizados a compartilhar de uma forma voluntária, a sua expressão religiosa 

ou não.  

Compreender a diversidade religiosa nessa perspectiva é desafiante, em especial ao olhar 

do educador que necessita de uma formação continuada que possibilite mediações através das 

capacitações atualizadas, que integrem novas tecnologias, pois aparelhos tecnológicos são 

acessíveis aos educandos, tendo informações em suas mãos.  

Além da capacitação docente, são importantes: o conhecimento da realidade local em que 

a escola está inserida; o perfil dos educandos atendidos; habilidades que contemplem a 

 
37 CASSIRER, Ernst. Filosofía de las formas simbólicas I: Il Pensamiento mítico. 2. ed. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1998, p. 81. 
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diversidade religiosa, proporcionando, assim, a prática da Pedagogia de Projetos38 que é um 

método ativo de aprendizagem e possibilita a abordagem do conteúdo de forma interdisciplinar e 

transversal, reforçando a aprendizagem na aplicação do conteúdo unificado.  

O componente curricular do Ensino Religioso, envolve habilidades que auxiliarão a 

formação integral na medida em que as unidades temáticas da BNCC(2017)39 apresentam 

elementos do fenômeno religioso e diretamente da diversidade religiosa. Consideramos também 

que esse componente curricular deve contribuir para: “compreender, valorizar e respeitar as 

manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes, em diferentes tempos, 

espaços e territórios”.40 E portanto enfatizar as relações humanas, com respeito às diferenças, 

proporcionando e valorizando a cultura da paz no ambiente escolar. 

 

3 Metodologia 

 

A proposta metodológica baseia-se nas reflexões das fases de um estudo de caso, 

estruturado e apresentado por Silveira (2018, p. 176), em que a primeira fase é instituída por 

teórico-intelectual, através de leituras sobre o tema da pesquisa ou correlacionada como Dias e 

Rosseto (2018, p.33) que apresenta a Formação Continuada para os docentes de Ensino 

Religioso do município de Vila Velha/ES, em um contexto histórico/formativo; LEITE (1996, p.32) 

apresenta a Pedagogia de Projetos nas práticas educacionais, com benefício direto ao estudante; 

a proposta das práticas de aplicação da BNCC; TOSTES, (2014, p.43 - 50), que apresenta a 

 
38 “Ao participar de um projeto, o aluno está envolvido em uma experiência educativa em que o processo de construção 
de conhecimento está integrado às práticas vividas. Esse aluno deixa de ser, nessa perspectiva, apenas um aprendiz 
do conteúdo de uma área de conhecimento qualquer. É um ser humano que está desenvolvendo uma atividade 
complexa e que nesse processo está se apropriando, ao mesmo tempo, de um determinado objeto do conhecimento 
cultural e ser formando como sujeito cultural (LEITE, 1996, p.32)” 
39 BNCC- Unidades temáticas – Crenças religiosas e filosofias de vida / Objetos do conhecimento – Princípios éticos e 
valores religiosos; Liderança e direitos humanos / Habilidades – Identificar princípios éticos em diferentes tradições 
religiosas e filosofias de vida, discutindo como podem influenciar condutas pessoais e práticas sociais. p. 452, p. 453.  
40 BRASIL. Ministério da Educação. BNCC, p. 435. Disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 29 set. 2019.  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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Diversidade Religiosa no ambiente escolar; as Leis e Resoluções Municipais que perpassam pelo 

o direito do professor as Formações Continuadas e suas práticas a serem desenvolvidas; Brasil, 

MEC 2017, BNCC, e MEC 2018 que através da Resolução nº 5/2018 , institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de licenciatura em Ciências da Religião. 

A segunda fase é a escolha do caso. Nesse caso é: Ensino Religioso e Diversidade 

Religiosa; um estudo de caso na rede Municipal de Vila Velha/ES, através das ferramentas de 

comparação entre as leituras feitas e as realidades vivenciadas, evidenciando os principais 

desafios do cotidiano escolar, como por exemplo: identificar no entorno da escola a diversidade 

religiosa materializada em espaços e territórios religiosos. Para tanto, conta-se com as novas 

tecnologias que apresentam em tempo real a realidade externa ao cotidiano escolar, com um 

bombardeio de informações, dentre as quais, é possível apresentar a intolerância religiosa. Diante 

dos resultados, promover uma convivência pacífica e respeitosa, para com os que demonstram 

ter adesão religiosa e aos que se definem sem religião. 

Ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha/ES, na qual os 

professores interessados/participantes dos projetos, eventos, entre outras ações da Formação 

Continuada que promove o conhecimento in loco de espaços religiosos diversos do município de 

Vila Velha/ES e a atuação diretamente com os educandos como resultados publicações no livro 

“Entre Versos e Rimas” (publicado anualmente), contemplando o Clique da Diversidade Cultural 

e Religiosa no município de Vila Velha/ES. 

A terceira fase é a análise documental e outros. Conforme já respondido, a formação do 

docente, garantirá conhecimentos específicos para atuação em sala de aula sem ser proselitista. 

Pois são apresentadas aos professores de Ensino Religioso as habilidades e competências a 

serem praticadas, para a melhor convivência com a diversidade religiosa na sala de aula. 

Também oportuniza a valorização e a atualização do profissional do Ensino Religioso, oferecendo 

a possibilidade de ter um trabalho dinamizado, unificado e direcionado na BNCC (2017). 
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4 Resultados e Discussão 

 

O Ensino Religioso e a Diversidade Religiosa no município de Vila Velha/ES, têm muitas 

chances de atender à proposta da BNCC, pois conta com a Formação Continuada que colabora 

com as possibilidades de experiências e projetos desenvolvidos, através da aproximação com a 

realidade local no que se refere a diversidade religiosa, despertando respeito e empatia pelas 

comunidades religiosas de acordo com as visitas técnicas. 

O projeto Clique da Diversidade Cultural e Religiosa no município de Vila Velha/ES, 

acontece anualmente, desde 2017. Ele é elaborado pelo Setor de Formação Continuada, da 

SEMED, em parceria com o Setor de Biblioteca nos quais é desenvolvido o Projeto de Leitura e 

Escrita com a produção do Livro: “Entre Versos e Rimas”, desde 2015, oportunizando aos alunos 

do 3º ao 9º ano demonstrarem como eles veem a disciplina de Ensino Religioso. Esse projeto, 

elaborado no Grupo de Estudo/Pesquisa, proporciona aos estudantes de Ensino Religioso terem 

os seus trabalhos publicados em um livro, e isso é motivo de realização e orgulho para a 

comunidade escolar. 

O Projeto das Visitas Técnicas nos Templos Sagrados, consiste em visitações em 

espaços e templos. O grupo é recebido pelo representante do local onde é ministrada palestra 

informativa sobre as doutrinas, mitos, ritos e crenças daquela comunidade, enriquecendo e 

fortalecendo os professores de Ensino Religioso, quanto ao respeito para com as práticas vividas 

daquela manifestação religiosa.  

Com a presença do Ensino Religioso na BNCC (2017), foram iniciados estudos a fim de 

se fazer a reelaboração do Currículo, inserindo as particularidades do Ensino Religioso do 

município de Vila Velha/ES. Essas ações colaboram para o aperfeiçoamento das práticas 

educacionais em sala de aula.  
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5 Considerações Finais 

 

Conclui-se que o Ensino Religioso, “contribui para a formação de uma Visão de Mundo 

Diferente, priorizando o ser humano, [...] valorizando a diversidade religiosa do próximo e agindo 

de forma responsável, consciente e atuante na sociedade”. TOSTES (2014, p.50). 

Com essa perspectiva de trabalho, a diversidade religiosa passa por uma abordagem na 

disciplina do Ensino Religioso, de respeito àqueles estudantes religiosos ou não, que buscam o 

sentido da vida. Professores que que participam da Formação Continuada, pautadas na Ciências 

da Religião terão mais chance de uma atuação consciente que possibilite o desenvolvimento da 

tolerância religiosa. E podemos afirmar que a Secretaria Municipal de Vila Velha, no setor de 

formação continuada tem propiciado uma visão holística e reconhece a diversidade religiosa 

como meio para estabelecer o conhecimento religioso.  

 

Palavras-chaves: BNCC. Ciências da Religião. Ensino Religioso. Diversidade Religiosa. 

Pedagogia de Projetos.  
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ENSINO RELIGIOSO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES 

 

Alexandre Camelo Tavares 41 

Maria de Fátima dos Santos de Almeida Vendramine42 

Ivani Coelho Andrade 43 

 

1 Introdução 

 

O Ensino Religioso escolar vem acompanhando toda a trajetória do ensino no Brasil, 

sendo compreendido ora como catequese na escola, ora como ensino da religião ou educação 

religiosa escolar. Na educação pública possui uma longa trajetória histórica, desde a chegada 

dos jesuítas no início da colonização brasileira por Portugal até hoje com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB). Constitui-se componente obrigatório da Educação Básica, de 

matrícula facultativa, assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa (BRASIL, 1961; 

1996; 2013). 

A identidade do Ensino Religioso Escolar depois de 1985, ainda que se possa dizer que 

se encontra profundamente marcada pela matriz judaico-cristã, já não se define mais a partir do 

Catolicismo. E os desafios para ampliar a qualidade dessa área conhecimento nas escolas 

públicas municipais da rede de ensino de Vila Velha e os progressos e retrocessos atuais da área 

no que dizem respeito às questões legais, bem como socioculturais. A LDB 9.394/96 abre o 

 
41Doutorando em Ciência das Religiões pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Mestre em Ciência da 
Religião pela Faculdade Unida de Vitória. Professor efetivo na Educação Básica em duas cadeiras na rede municipal 
de Educação de Vila Velha. Atua na Direção da UMEF Professor Antônio Lorenzutti. Contato: 
tavaresxandy@yahoo.com.br  
42Mestranda Profissional em Ciência das Religiões pela Faculdade Unida de Vitória. Professora efetiva da Educação 
Básica na rede municipal de Vila Velha, no Estado do Espírito Santo. Contato: fatimalinda-18@hotmail.com  
43Mestra em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local pela EMESCAM. Professora efetiva da Educação Básica nas 
redes municipais de ensino de Vitória e Serra. Cedida para o município de Vila Velha – ES. Atua na Secretaria Municipal 
de Educação de Vila Velha – ES.  Contato: ivanicandrade@hotmail.com 

mailto:tavaresxandy@yahoo.com.br
mailto:fatimalinda-18@hotmail.com
mailto:ivanicandrade@hotmail.com
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espaço necessário para que na elaboração das unidades temáticas das diferentes religiões 

possam ser colocadas em pauta (BRASIL, 1996). 

O Ensino Religioso escolar trabalha com a religião e a experiência religiosa com o 

propósito de educar para o conhecimento da existência de uma diversidade religiosa, 

desenvolvendo uma dimensão indispensável à plena realização do ser humano. Assim, não se 

deve vincular a qualquer instituição religiosa específica. Não lida, portanto, com as religiões, 

formas institucionalizadas da experiência religiosa, e não se confunde com catequese; pois se 

veda quaisquer formas de proselitismo (BRASIL, 1996). 

A questão vai além de um possível diálogo inter-religioso e aponta para conhecimentos 

ecumênicos, para a vivência do pluralismo (FIGUEIREDO, 1995). A implementação da área do 

conhecimento do Ensino Religioso enquanto componente curricular obrigatório no ensino 

fundamental é assegurado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 

2013). Justifica-se a partir da constatação de que, desde os primórdios da história da 

humanidade, o ser humano defronta-se com grandes desafios e situações limites: a enfermidade, 

a morte, a separação, o heroísmo entre tantas outras. Diante desses acontecimentos da vida, 

muitas vezes se questiona: Quem sou? Por que estou aqui? Para onde vou? O que acontece 

depois da morte? Qual é o sentido da vida? 

Na tentativa de dar respostas a essas questões que a presente pesquisa objetivou 

aprofundar sobre religião e Ensino Religioso na escola, no intuito de defender a necessidade de 

inserção do ensino sobre as religiões como aspecto da cultura, como conhecimento importante 

sobre a existência humana e, consequentemente, de necessária abordagem nas salas de aula 

do ensino fundamental.   

Com todos esses questionamentos é que esta pesquisa tem o intuito de contribuir e 

oportunizando maior visibilidade à área do conhecimento do Ensino Religioso na rede municipal 

de Vila Velha – ES. A pesquisa demonstra as orientações sobre o Ensino Religioso na legislação 

brasileira e nas orientações do Sistema Municipal de Ensino. O objetivo desta pesquisa foi 

apresentar discussões para uma melhor compreensão da nova proposta para a área do 
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conhecimento em voga, e, também, verificar e descrever sobre a importância dessa área no 

ensino fundamental.    

O Ensino Religioso historicamente foi visto como um problema nos currículos escolares. 

Foi considerado como um componente curricular de apadrinhamento e de cunho eclesiástico, 

que posteriormente foi visto como área do conhecimento sem muita importância. A partir desse 

cenário, se questiona: Como a área do conhecimento do Ensino Religioso deveria fazer parte ou 

não da matriz curricular da educação, com a mesma valorização dispensada às outras áreas. 

Nesse contexto que esta pesquisa tem o intuito de contribuir, oportunizando maior 

visibilidade à área do conhecimento do Ensino Religioso no município de Vila Velha/ES, já que 

aborda pequeno histórico do processo da elaboração da proposta curricular da rede municipal de 

ensino. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

Com a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB), 

Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 o Ensino Religioso, em conformidade com o artigo 97, 

foi novamente instituído como área do conhecimento a ser ministrada nos horários normais nas 

escolas oficiais, com matrícula facultativa para os alunos. (BRASIL, 1961), 

De acordo com o referido artigo, as aulas deveriam ser ministradas pelas igrejas sem ônus 

para os cofres públicos, respeitando a confissão religiosa do público-alvo, e as classes poderiam 

ser construídas com qualquer número de alunos (BRASIL, 1961). Como maneira de obter apoio 

para suas determinações, a Lei 5.692 de 1971 (BRASIL, 1971) reinseriu o Ensino Religioso nos 

horários regulares, compondo a área de estudos que agregava as aulas de Moral e Cívica, Artes 

e Educação Física, todas com direcionamento para formação dos alunos para um civismo e uma 

moral afinados com os interesses militares.  

A preocupação com uma formação superior e pedagógica dos professores era específica 

de cada região, detendo-se, muitas vezes, no acompanhamento das unidades temáticas de 
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ordem teológica, com o espaço escolar sendo facilmente confundido com as comunidades 

religiosas. Por outro lado, a rede de ensino municipal de Vila Velha – ES desenvolveu a transição 

de um Ensino Religioso baseado nos moldes do estudo de uma característica religiosa para uma 

Proposta Curricular que vise compreender a sistematização do fenômeno religioso a partir de 

suas raízes orientais, ocidentais e africanas focando o processo ensino-aprendizagem no 

contexto de uma sociedade pluralista.  

Dessa forma, baseado na fundamentação teórica encaminhada nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), voltado para a área do conhecimento do Ensino Religioso e, 

também, na atual legislação educacional em vigor não há motivo para a não opção pela 

frequência, pois não se trata mais do ensino confessional de uma determinada Religião e sim 

interconfessional. 

O desafio de discutir a identidade pedagógica da área do conhecimento do Ensino 

Religioso encontra-se no fato de que, no decurso de sua história, não foi concebido como 

elemento integrante de uma área maior como a educação. A situação educacional que 

encontramos no panorama pedagógico relacionado ao Ensino Religioso no Brasil não é nada 

favorável à implementação ou continuação dessa área em escolas públicas. Entretanto, no 

município pesquisado a realidade é outra, em 2006 os professores iniciaram a discussão sobre 

currículos mínimos para a área em questão, considerando que a maioria dos professores estava 

ingressando na rede por meio de concurso público. Em 2007 a ação formativa com esse propósito 

foi se tornando mais robusta, contando com a participação de diversos setores da Secretaria 

Municipal de Educação, dos anos iniciais e finais do Setor Pedagógico juntamente com a 

liderança do setor de Formação Continuada (VILA VELHA, 2008). 

Para essa elaboração: recorreu-se a indicadores educacionais; fundamentação teórica, 

embebida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs); legislações; procedimentos 

metodológicos para cada área do conhecimento incluindo o Ensino Religioso; avaliação, respeito 

às vozes dos professores; levantamento dos objetivos das unidades temáticas, dentre outros 

detalhamentos necessários; voltados para a promoção do conhecimento da diversidade religiosa, 
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do respeito ao outro numa perspectiva holística e humanística. Assim, em 2008, o município 

pesquisado publica a Proposta Curricular em vigor (VILA VELHA, 2008).  

Com a chegada da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) o Ensino 

Religioso é novamente reafirmado e reconhecido enquanto área do conhecimento, o que foi 

diferente da segunda versão. Com isso, os municípios têm desde dezembro de 2017 a 

incumbência de reformular seus currículos à luz dessa base, e, também, utilizar de processos 

democráticos para essa finalidade. Nesse sentido, o município de Vila Velha vem realizando 

ações formativas contando com a participação de técnicos da Semed e professores das unidades 

de ensino para juntos elaborarem e implementarem a Base Municipal Comum Curricular (VILA 

VELHA, 2018). 

Para isso, realizaram estudos dos documentos orientadores utilizados até então, como é 

o caso da Proposta Pedagógica do Ensino Fundamental e da Proposta Pedagógica da Educação. 

Fizeram formação denominada Dia D, proposta pelo Ministério da Educação, momento em que 

foi realizada uma discussão sobre o Documento chamado Movimentos Curriculares. Em seguida, 

os Coordenadores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Formação Continuada 

iniciaram junto aos professores as ações formativas, estudos e elaboração da 1ª versão da Base 

Municipal Comum Curricular; que posteriormente foi encaminhado ao Conselho Municipal de 

Educação para parecer ao mesmo tempo em que uma consulta pública online era realizada (VILA 

VELHA, 2018). 

Atualmente, em 2019, a Base Municipal Comum Curricular encontra-se na fase de última 

versão, momento em que será realizada a junção desses três documentos: a 1ª versão, os dados 

da consulta pública e o parecer do Conselho Municipal de Educação. Dessa forma, a Semed 

pretende findar esse processo ainda em 2019, para iniciar a implementação em 2020, contando 

com formações continuadas, reelaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos e adequações dos 

materiais didáticos.  

Nesse movimento, percebe-se que há a intenção de elaborar uma base curricular e 

implementar currículo por meio de princípios democráticos, principalmente quando se trata do 
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Ensino Religioso, pois visa ao pleno desenvolvimento do ser humano considerando os 

professores e alunos de diferentes tradições ou denominações religiosas, aqueles que não 

pertencem a nenhuma delas e os que dizem não professar crença alguma (BRASIL, 1996). 

Tudo isso conduz a uma educação voltada para a diversidade e valorização da vida 

humana. Espaço que se torna privilegiado como microcosmo social. Entende-se assim que 

questão da diversidade religiosa ultrapassa o aspecto religioso e incide sobre o todo social. 

Junqueira (2011) observa que a escola não diz respeito apenas aos interesses das religiões, 

entretanto, também, se manifesta como uma questão de cidadania; entretanto a sociedade, 

infelizmente, não assume o fato da característica de pluralismo. 

Corroborando com Junqueira, o município de Vila Velha – ES oferta a área do 

conhecimento do Ensino Religioso para todos os alunos da rede, do ensino fundamental, do 

primeiro ao nono ano, como componente curricular obrigatória, uma vez por semana. Sendo que 

os professores contam com formação continuada uma vez ao mês, perfazendo num total de dez 

encontros anual, e grupo de estudo por adesão, também, periodicidade mensal; por meio da 

Secretaria Municipal de Educação (Semed) a partir do planejamento das ações do setor de 

Formação que atua tendo como parâmetro as unidades temáticas vinculadas à área. 

 

3 Metodologia 

 

A metodologia privilegiada para a pesquisa foi o estudo de caso (GIL, 2001), a partir de 

levantamento de informações sobre a proposta curricular do município de Vila Velha, no estado 

do Espírito Santo, levantamento de fundamentação teórica, considerando concepções e 

conceitos sobre a área do conhecimento do Ensino Religioso, localizados em livros, artigos, 

legislações nacional e local, e, ainda, documentos que possibilitassem a contribuição na 

qualificação do conteúdo desse estudo.  

A pesquisa de campo foi realizada junto ao setor denominado Núcleo de Planejamento e 

Avaliação da Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, junto à Coordenação da Base 
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Municipal Comum Curricular, devido ser o setor responsável pelos desdobramentos da Base 

Nacional Comum Curricular em nível municipal (VILA VELHA, 2018). E, também, pelo referido 

município se encontra na elaboração da última versão da Base em nível local, considerando que 

em 2020 no início do ano letivo já começa a implementação da BNCC nos municípios e 

consequentemente nas escolas, também na proposta curricular quanto nas reelaborações dos 

Projetos Políticos Pedagógicos.   

Após essa busca ativa, realizou-se leitura, seleção de textos, documentos e legislações 

pertinentes para a análise de conteúdo e elaboração da pesquisa escrita, tendo em vista a análise 

qualitativa dos dados. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

A rede municipal de ensino de Vila Velha – ES é uma das redes que mais tem 

implementado a área do conhecimento do Ensino Religioso na Grande Vitória, haja vista sua 

política educacional peculiar voltada para tal finalidade, tendo em vista que atende aos alunos na 

grade de ensino, nos horários regulares de aula, com professores efetivos numa perspectiva de 

formação permanente.  

Além disso, os professores dessa área têm autonomia pedagógica para tratar da 

diversidade cultural desde que não fira a legislação, as orientações curriculares e os princípios 

da educação voltados para os direitos humanos (BRASIL, 2013). Assim, percebe-se que há uma 

política de formação continuada que vislumbre a discussão da área do conhecimento do Ensino 

Religioso numa perspectiva plural e multicultural, levando em consideração que essa área não 

deva impor uma religiosidade e sim apresentar a diversidade como fundamento histórico cultural 

no campo da Religião.  

Esse respeito aos fundamentos da área de conhecimento em discussão é visualizado na 

elaboração dos documentos curriculares da rede municipal de ensino de Vila Velha – ES, haja 

vista os processos democráticos, momento em que os profissionais da educação têm participado 
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ativamente juntamente com a comunidade escolar por meio de consulta pública e órgão 

colegiado, Conselho Municipal de Educação.  

 

5 Considerações Finais 

 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) a escola já 

não pode considerar a área do conhecimento do Ensino Religioso como uma simples informação 

sobre determinada religião ou grupo religioso; nem a considerar como catequese, a exemplo do 

período colonial e imperial; ou, ainda, orientá-lo pelos princípios de um regime legalista, como se 

verificou, por longo tempo, no período republicano. 

Uma educação orientada pelos princípios democráticos, que vise ao pleno 

desenvolvimento do ser humano, pauta no direito, onde as relações no processo ensino 

aprendizagem devem favorecer, pelo exercício do diálogo, da pesquisa, do estudo, da construção 

e reconstrução coletiva dos saberes, do respeito ao diferente e às diferenças, a prática de 

solidariedade e participação na construção de uma sociedade justa, fraterna e humana, que 

questiona as fontes geradoras do sofrimento, ignorância e a injustiça.  

Compreende-se com isso que, mais do que estar presente em uma lei ou mesmo em uma 

proposta curricular, a problemática sobre as diferenças e, especialmente, sobre as questões 

religiosas deverá ser implementada na escola pela sensibilização e pelo conhecimento das 

unidades temáticas pelos docentes. O que é proposto pela Base Nacional Comum Curricular 

juntamente com a Base Municipal Comum Curricular do município de Vila Vela – ES, haja vista 

os processos formativos e a proposta de efetivação dos currículos nas unidades de ensino por 

meio do protagonismo da comunidade escolar, na elaboração e implementação dos Projetos 

Políticos Pedagógicos.  

 

Palavras-chaves: Ensino Religioso; Religião; Currículo; BNCC; Laicidade. 
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BEM-ME-QUER, MALMEQUER: um estudo sobre a presença do ensino religioso 

na Base Nacional Comum Curricular44 

 

Eliane Maura Littig Milhomem de Freitas45 

 

1 Introdução 

 

O Ensino Religioso carrega em sua história muitas particularidades. Foi uma disciplina 

que veio junto com os portugueses e a Igreja Católica ao Brasil. E, em seu percurso histórico, 

ganhou status de área do conhecimento, por meio da resolução nº 2/1998 CNE/CEB, que instituiu 

as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. Essa condição se deu um ano 

após a promulgação da LDBEN, por meio da nova leitura do Art. 33, conforme a lei nº 9.475/1997. 

Tal legislação deixou algumas brechas; isto é, a União não deu a ela os mesmos 

encaminhamentos que as demais disciplinas. Conforme o texto das legislações, a disciplina é 

obrigatória, de matrícula facultativa, parte integrante da formação básica do/da cidadão/cidadã, 

disciplina dos horários normais das escolas de ensino fundamental, assegurado o respeito à 

diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

No entanto, no 2º § da Lei 9.475/97, é atribuído aos Sistemas de Ensino e a Entidade civil 

religiosa legislarem por tal disciplina. Essa inconsistência gerou uma série de dificuldades; entre 

elas a oferta da disciplina das mais diversas formas. 

O FONAPER (Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso), fundado em 26 de 

setembro de 1995, vem atuando na premissa de um ER não confessional. Tal fórum vem 

envidando esforços para apresentar estudos e propostas que fundamentem o ER integrado à 

 
44 Esse artigo é parte da tese de doutorado da autora. 
45 Doutora em Ciências da Religião pela PUCSP.  Formadora de professores/as e pedagoga na rede municipal de 
Educação de Cariacica-ES. Contato: elianelittig@hotmail.com. 
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educação básica, com o objetivo principal de contribuir na articulação e proposição de políticas 

socioeducacionais junto aos sistemas de ensino. 

Em relação à formação para professores da área, buscam-se os cursos de Ciências da 

Religião com licenciatura em Ensino Religioso. No entanto, essa não é uma realidade de todo o 

País; pois se observa a insistência na afirmação da inconstitucionalidade do ER por parte de 

grupos laicistas e eclesiásticos. 

Essa afirmação tem ignorado o conhecimento acumulado no campo religioso e ainda a 

proposta de um modelo não confessional que busca uma leitura do fenômeno religioso, por meio 

dos estudos que considerem a pluralidade cultural num país constituído como laico, na 

valorização do diálogo inter-religioso, na promoção da igualdade e da cultura da paz. 

Diante do contexto apresentado, nesta pesquisa, cujo tema é “Bem-me-quer, mal me quer: 

um estudo sobre a presença do Ensino Religioso na Base Nacional Comum Curricular” tem como 

propósito discutir se a inserção do ER na Base Nacional Comum Curricular proporciona de fato 

mudanças significativas para a compreensão da disciplina. 

A problemática prende-se ao protagonismo do ER na BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular), que pode se constituir numa solução e reconfiguração do ensino religioso, pois, nesse 

documento regulatório de todas as disciplinas está presente a disciplina numa roupagem não 

confessional, com as prerrogativas epistemológicas do art. 33 da LDBEN. 

Cabe ainda destacar a resolução política trazida pelo acordo Brasil – Santa Sé 

(Promulgado pelo decreto nº 7.107 da Presidência da República de 11 de fevereiro de 2010). Tal 

acordo resultou na ADI nº 4.439 de 2010. O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou improcedente 

a Ação e, por seis votos a cinco, reiterou que autorizar o ensino religioso confessional e 

interconfessional em nada ofende a neutralidade do Estado. O Acórdão da ação foi promulgado 

em 21 de junho de 2018. 

No momento a disciplina dispõe do contexto da presença do ER não confessional na 

BNCC, que é um documento normativo do Ministério de Educação (MEC) e também o Acórdão 
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do STF, que diz não haver impedimento da oferta do ER confessional nas escolas públicas 

brasileiras.  

 

2 Fundamentação Teórica 

 

Para discutir todas as questões apontadas na introdução organizamos a pesquisa em 

partes. No primeiro capítulo desse trabalho foi discutido o tema “A Trajetória do ER no Sistema 

Brasileiro: da ênfase da catequese ao conceito de componente curricular da Base nacional 

Comum Curricular”. 

Apontamos a trajetória histórica do ER, que passa pelas constituições do Brasil, até 

chegar ao status de área do conhecimento; e para visibilizar disciplina em nível nacional foi feito 

um mapeamento nos estados da Federação. Chegando ao estado do Espírito Santo foi 

contemplado um pequeno estrato do ER em Cariacica (cidade da Grande Vitória) – experiência 

que mobilizou e motivou a autora para essa pesquisa e reflexão da tese.  

O município de Cariacica apresenta-se como exemplo de sistema de ensino municipal 

que sofre as mesmas carências como os mais de cinco mil sistemas de ensino existentes no 

País; daí uma reflexão importante sobre um documento norteador para a disciplina do ER em 

âmbito nacional. 

Para trabalhar esse tema buscamos os autores Figueiredo (1994 e 1995), Junqueira, 

2002, 2008, 2015ª, 2015b, 2017), Pauly (2004), Holmes (2016) entre outros, assim como as 

resoluções que contribuíram para a área do conhecimento. 

No 2º capítulo foi tratado sobre os “Problemas que dificultam o ER no âmbito das unidades 

escolares”. Dessa feita, os obstáculos que mais se apresentam e dificultam a presença do ER 

em âmbito escolar; destacam-se: os “sistemas de ensino”; à “metodologia da disciplina”; a 

“formação de professores/as”, entendendo que ambas estão atreladas, ou seja, uma dificuldade 

leva a outra; necessitando, portanto, de um olhar mais amplo para essa área do conhecimento. 
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Para tratar da formação, examinamos as orientações da LDBEN e BNCC, os ensaios 

relativos à formação inicial do ER e ainda à formação continuada que tem se mostrado mais 

eficaz, dado à lacuna que se constituiu devido à falta de uma licenciatura em muitos estados da 

Federação. 

Como forma de derrubar o ER, como área do conhecimento, acentua-se o discurso da 

“laicidade”. Na trajetória do ER, no Brasil, triunfou o caminho político, que instituiu a disciplina, 

porém, sem as bases constituídas de uma área do conhecimento.  

Para dialogar com o tema dialogamos com Holanda (2010), Freman (2017), Passos 

(2007), Riske-Koch (2017), Pieper e Rodrigues (2017), Oliveira e Cecchetti (2010), Souza (2014) 

Catroga (2006) dentre outros. Em relação aos autores que tratam da laicidade contemplamos 

Souza (2014), Catroga (2006), Coelho (2012), Barbosa (2011), Ranquet Jr. (2012), Domingos 

(2008), Tupinambá (2008), Carvalho (2013), Giumbelli (2011) entre outros. 

Para entender a construção de um documento curricular é necessário reconhecer sua 

fundamentação política; por isso o tema do 3º capítulo intitula-se: “A Base Nacional Comum 

curricular (BNCC) como projeto de melhoria da educação básica: uma resposta às necessidades 

do Ensino Religioso”? 

É imperioso destacar as Políticas públicas que impactam a BNCC: Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) e o Plano Nacional de Educação (PNE). O (PNE), adverte 

sobre o Pacto Interfederativo, o qual chama à responsabilidade os entes federados para a 

construção de um documento que determine os conteúdos comuns a serem lecionados em todo 

o território nacional, já pontuado também no Art. 2014 da Constituição – essas são, portanto a 

fundamentação da legitimidade da BNCC. 

A construção da BNCC teve seu processo iniciado oficialmente em 2015. No entanto, 

embora se apresente uma linha do tempo para a mesma; na verdade, seu estabelecimento dá-

se na Constituição de 1988. Inicialmente a consulta pública ocorreu on-line. Foram 

disponibilizados links de acesso para participação na Base. 
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Já na segunda versão, foram organizados seminários estaduais pelo Conselho Nacional 

de Secretários de Educação (Consed) e pela União Nacional de Dirigentes Municipais de 

Educação (Undime) responsáveis por orientar ações e estratégias para a sistematização da 

BNCC. 

A terceira versão foi entregue pelo Ministério da Educação ao Conselho Nacional de 

Educação (CNE) em 6 de abril de 2017. Nessa versão, o ER foi retirado. Após essa versão 

ocorreram 5 audiências públicas, nas cinco regiões brasileiras, com a participação dos segmentos 

sociais. 

A BNCC foi homologada no dia 20 de dezembro de 2017, sendo estabelecida como norma 

nacional e deve ser obrigatoriamente observada pelos sistemas de ensino, na criação ou 

reformulação de seus currículos, e pelas escolas na elaboração de seus Projetos Político 

Pedagógico (PPPs). 

Com a Homologação da BNCC ocorrem também descontentamentos, potencialidades ou 

desafios? Para explicar um pouco essa problemática é importante considerar os apontamentos 

críticos da Associação Brasileira de Currículo (ABdC), associação civil sem fins lucrativos, que 

congrega profissionais e estudantes que realizam atividades de pesquisa e/ou docência e 

extensão no campo do Currículo. 

De conformidade com o MEC para a implementação da Base foram constituídos os quatro 

pilares, a saber: a revisão do currículo nas escolas, Formação de professores/as, a mudança nos 

livros didáticos e a avaliações em larga escala. 

A Base reitera à redução das desigualdades, ponto muito importante a ser assegurado. 

Nesse sentido, as políticas públicas desenvolvidas por meio de projetos e programas serão 

substanciais para refletir e buscar alternativas que, agregadas a BNCC, contribuam para essa 

melhoria. 

No que diz respeito ao ER na BNCC seu percurso se deu na primeira e segunda versão, 

já na terceira versão o ER foi retirado. Essa situação culminou com um movimento nacional para 

sua reinserção na Base. As estratégias tomadas pelos órgãos e entidades que reconhecem a 
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valorização da disciplina e ainda o protagonismo das audiências, realizadas para consulta pública 

sobre a última versão da Base que reivindicaram a volta do ER na BNCC. Por fim na conclusão 

do capítulo, destacamos uma breve análise sobre o documento já homologado, ou seja, 

“Considerações sobre as versões do ER na BNCC” e, ainda, se “o ER presente na BNCC 

representa uma resposta às necessidades da disciplina como área do conhecimento ou o retorno 

é somente articulação política”. 

Dessa feita dialogamos com Duarte (2007), Zambone e Teixeira (2015), Monteiro (2014), 

Curry (2006) Baruffi (2006) entre outros. 

No último capítulo apontamos “O ensino religioso está na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC): análise da pesquisa”. Nesse ponto é preciso considerar que as mudanças e 

as perspectivas advêm desse documento normativo, bem como os problemas/desafios que o 

acompanham; daí a importância em situar o ER “Não Confessional” e reconhecer as políticas que 

sustentam a BNCC. Dentre tais políticas, pode-se destacar: Política nacional de formação 

docente para o ensino religioso: a Ciências da Religião como base epistemológica; a 

formação docente em Ciências da Religião e sua relação com o ensino religioso situam-se como 

aproximação da pesquisa acadêmica e sua aplicação ao ER numa perspectiva também 

pedagógica; a Política nacional de materiais e tecnologias – com ênfase no livro didático e a 

Política nacional de avaliação de educação básica, porém com ênfase nas especificidades do 

ER no que diz respeito à avaliação.  

Considera-se, como ponto inédito, a inserção dos “direitos de aprendizagem” – como 

um novo olhar para a educação, utilizados desde a primeira versão da BNCC, e que, em sua 

essência, abarca ainda mais o valor do documento e, em particular, da disciplina do ER para 

os/as alunos/as em escolarização. 

Pretende-se, dessa forma, evidenciar em que ponto chegou o ER, ou melhor, toda a 

consistência epistemológica que ele absorveu em sua trajetória e que implica numa visão de 

mundo inclusivo, isto é, que sugere diálogos com participação ativa, tanto na fala como na escuta 

e que visa conceber os/as estudantes como sujeitos de direitos para que, em sua condição de 
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cidadãos/cidadãs, lhes sejam garantidos/as direitos de aprendizagem preconizados também na 

disciplina do ER. 

Nesse capítulo destacamos entre outros autores, Oliveira (2007), Rodrigues (2013), 

Riske-Koch, Oliveira e Pozzer (2015), Teixeira (2011), Klein (2015) Holanda (2017), Delors 

(1999), Simoni e Pozzer (2015). 

 

3 Metodologia 

 

Na presente pesquisa utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica, pois por meio 

da mesma procuramos reunir as informações e um quadro teórico substancioso para compor todo 

o embasamento da mesma. Privilegiamos também a pesquisa documental, isto é, estudamos e 

citamos todas as Resoluções que dizem respeito ao ER, tanto Nacional como do Estado do 

Espírito Santo. Assim também mapeamos a BNCC em todas as suas versões, pois esse é o 

núcleo principal da pesquisa. Além da BNCC, destacamos o ER nas Constituições para explicar 

sua trajetória e como a mesma foi desenvolvida nas escolas. Cuidamos para esclarecer as 

prerrogativas do artigo 33 da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) reformulado 

pela Lei 9.475/97 e ainda o Plano Nacional de Educação (PNE) que determina o Pacto 

Interfederativo. Do mesmo modo abordamos as questões que dizem respeito à (ADI) nº 4.439, 

que resultou na improcedência da ação. Portanto no Brasil temos dois modelos do ER em 

vigência: o Não Confessional e o Confessional.  Para trazer mais qualidade organizamos 

entrevistas semi estruturadas  que foram realizadas com alguns dos consultores do ER na BNCC, 

bem como alguns membros do FONAPER que participaram do processo e que acompanharam 

seu percurso.   
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4 Resultados e Discussão 

 

Com a inserção do ER na BNCC, consideram-se as mudanças e perspectivas que virão 

por conta desse documento. A análise consiste, portanto sobre as políticas que sustentam a 

BNCC, principalmente no que diz respeito ao Ensino Religioso, assim como os problemas e 

desafios que acompanham a disciplina.  

Como ponto importante a pesquisa apresenta a formação em Ciências da Religião e 

sinaliza sua relação com o Ensino Religioso como aproximação da pesquisa acadêmica e 

perspectiva pedagógica.  

A potência dos “Direitos da Aprendizagem” preconizados desde a 1ª versão da BNCC é 

ponto relevante. É importante considerar que todo o movimento e trajetória que envolveu o ER 

lhe garantiu consistência epistemológica, que também enxerga o mundo numa perspectiva 

inclusiva, que sugere diálogos e acolhimento aos estudantes como sujeitos de direitos. Nesse 

sentido o ER toma parte no campo das discussões acadêmicas com ênfase em sua 

fundamentação legal e não com interesses políticos partidários e eclesiásticos como foi até então. 

Pela primeira vez na história da educação brasileira o ER ganha visibilidade científica. A câmara 

de Educação Básica (CNE) começa a compreender o valor da disciplina e as consequências que 

podem ocorrer devido à intolerância religiosa e o desrespeito a diversidade religiosa devido ao 

estranhamento e desconhecimento.  

Dessa feita é importante registrar que o ER não confessional já conquistou sua viabilidade 

prática; pois a legislação já lhe garantiu tais prerrogativas. Cabe, no entanto os Sistemas de 

Ensino se apropriar desse conhecimento e fazer valer de acordo com o que preconiza a Lei, um 

ER não confessional e plural. 
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5 Considerações finais 

 

O ER toma parte do campo das discussões acadêmicas; evidenciando sua 

fundamentação legal, dentro de uma condição maior que é a educação que se apregoa como 

direito social.  Essa educação deve primar pelos direitos de aprendizagem garantidos a 

todos/todas os/as estudantes da educação básica. 

A presença do ER na BNCC apresenta alguns impactos, tais como: a questão legal; a 

formação de professores, os desafios e a revisão dos currículos nas escolas e a promoção da 

equidade educacional para delinear um novo ensino religioso. 

O ponto considerado mais importante desta pesquisa é a presença do ER na Base, 

mesmo que ainda não se tenha desenhado o modelo mais adequado para a disciplina. Nessa 

presença estão imbricados os direitos de aprendizagem do ER que se empoderam por meio do 

direito a educação, garantidos pela Constituição Federal, pela LDBEN e pelo PNE. 

Um novo cenário se descortina com a oferta do ER nos sistemas de ensino; porém, agora, 

de modo oficial, abarcando o que a disciplina preconiza: compreender e descrever o 

conhecimento religioso na perspectiva do respeito e reconhecimento das alteridades dos/das 

estudantes sejam eles/elas religiosos ou não. 

Desse modo a permanência do ER não confessional na BNCC garantirá uma abordagem 

pedagógica isenta de preconceitos e proselitismos. 

 

Palavras-chaves: Ensino Religioso; Educação; Base Nacional Comum Curricular; Ciências da 

Religião. 
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O CURRÍCULO E O ENSINO RELIGIOSO NA BNCC 

 

Rubens Dornelas da Silva46 

 

1 Introdução 

 

O Ensino Religioso no sistema escolar brasileiro sempre foi marcado por polêmicas, que 

vem despertando o interesse de educadores da área. Pontuamos também, que é uma das 

disciplinas mais antigas no currículo escolar. Apesar disso, o Estado desde o início não conseguiu 

implementar uma Diretriz Nacional Curricular para a disciplina. O que vimos ao longo de toda a 

história foi apenas uma ação pedagógica de doutrinação, catequese religiosa com um viés de 

igrejas hegemônicas, com maior destaque para a igreja católica. Sendo assim, a educação ficou 

refém de grupos religiosos, que utilizaram do espaço escolar para expor suas ideologias e 

crenças. 

Temos hoje três modelos de Ensino Religioso: O Catequético, O teológico e o das 

Ciências da Religião. O primeiro, apresenta conteúdos e métodos de doutrinação com o objetivo 

de expandir a crença, o segundo apresenta a cosmovisão como perspectiva e o diálogo com as 

diferentes manifestações religiosas, tendo como objetivo a formação moral e religiosa do cidadão, 

o terceiro, no entanto, como tentamos mostrar neste trabalho, busca elementos metodológicos e 

epistemológicos para um estudo de ruptura com o viés doutrinário. 

Não temos no Brasil, como já afirmamos, oficialmente uma Diretriz Nacional Curricular 

capaz de produzir ação pedagógica autônoma e reflexiva, que respeite a diversidade de cultura 

e a étnica religiosa. Em 1996 surgiu um movimento de educadores com o ideal de construir uma 

nova concepção do Ensino Religioso. Surgia então o (FONAPER) Fórum Nacional Permanente 

de Ensino Religioso, que nada mais é que uma Associação de Professores e Pesquisadores que, 

 
46 Doutorando em Ciências da Religião PUCMINAS. Professor da Educação Básica de Ensino Religioso, Município de 
Vila Velha-ES. Contato: dornelasbr@yahoo.com.br. 
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ao longo do tempo, vêm construindo um ensino não confessional, ou seja, uma educação pautada 

no estudo do fenômeno religioso, respeitando a diversidade cultural dos direitos humanos e da 

cultura da paz. A instituição, no entanto, ainda não conseguiu, por forças políticas, que suas 

propostas fossem institucionalizadas pelo Estado. Com a base Nacional Curricular Comum – 

BNCC, que é o resultado das prerrogativas da Constituição Federal do Brasil de 1988 e da LDB, 

Lei de Diretrizes e Bases, nº 9.394/9647; que será tratado mais adiante, o FONAPER se articula 

nacionalmente para a garantia da concepção pedagógica do Ensino48. 

Dá para perceber, no meio escolar, que muitas instituições escolares ainda convivem com 

o Ensino Religioso confessional. Muitos educadores não possuem a devida formação na área49.  

Em consequência desta realidade educacional, temos a reprodução de várias tradições 

religiosas. Há um grande desafio que é romper com este modelo no sistema escolar, para 

conceber uma educação autônoma e emancipadora, frente ao aparato ideológico do Estado 

(ALTHUSSER, 2009). Com a nova BNCC, muitos profissionais da educação acreditam que possa 

surgir um novo paradigma na perspectiva de um currículo novo, que respeite a diversidade 

religiosa no sistema escolar brasileiro. 

Há uma grande complexidade na definição desse campo de conhecimento. O 

reconhecimento do Fenômeno Religioso como área do conhecimento das Ciências da Religião é 

defendido pelo FONAPER, que passa por redefinições metodológicas para a conquista do seu 

status e da sua credibilidade no meio científico e escolar. Tal Esforço vem sendo desenhado 

fortemente na academia. Os cursos de Ciências da Religião com licenciatura em Ensino 

 
47 A BNCC está no Plano Nacional de Educação através da lei 13.005 de 25 de junho de 2014. Podemos observar, no 
entanto, que a BNCC já aparecia na Constituição Federal do Brasil de 1988, no seu artigo 210e na Lei de Diretrizes de 
Bases da Educação Brasileira, LDB, Nº 9.394/1996. Diz o artigo 210: “Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 
fundamental, da maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e 
regionais”.(p.43). Na LDB o artigo 26 afirma: os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 
48 Para uma análise das propostas de diretrizes curriculares nacional não confessional do Fonaper, ver Fonaper, 1996 
49 Conforme Art. 62 da LDB Nº 9.394/96, “a formação do docente para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena”. (BRASIL, 1996). 
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Religioso, cursos de formação docente, especialistas em Ensino Religioso e pós-graduação estão 

qualificando e formando professores na perspectiva de um novo paradigma para o Ensino 

Religioso no país50. 

Nosso objetivo é analisar os desafios e as perspectivas do Ensino Religioso como área 

do conhecimento na BNCC, bem como a discussão desta disciplina e como ela pode ser uma 

ação ideológica e pedagógica, reflexiva e emancipadora. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

O Ensino Religioso faz parte da educação no Brasil desde o início do período colonial e 

sempre foi remetido a muitas controvérsias e posições políticas, pedagógicas, ao longo da história 

do país. A Companhia de Jesus ao chegar ao Brasil em 1549, tinha como objetivo a catequização 

dos povos indígenas, marcando profundamente a presença dos ensinamentos do catolicismo em 

terras brasileiras.  O Ensino Religioso era visto como instrução religiosa e objetivava á formação 

moral do indivíduo. Já no período imperial, observavam-se ideias do respeito à diversidade 

cultural e às crenças do povo brasileiro. 

Junqueira percebeu essas evidências, que apareceram na Constituição do Império 

(JUNQUEIRA, 2002 p.06). Em 1889, já com a Proclamação da República, recebemos as 

influências iluministas e positivistas que passaram a influenciar fortemente a educação no Brasil. 

Já neste período, o Ensino Religioso era alvo de debates políticos, disputas ideológicas e 

hegemônicas de líderes religiosos, educadores e políticos. 

 
50 Existem dez estados no Brasil que têm curso superior de graduação e pós-graduação em Ciências da Religião. São 
eles: Centro Universitário Municipal de São José-USJ, Universidade Estadual do Amazonas-UEA, Universidade 
Comunitária da Região de Chapecó, Universidade do Estado do Pará-UEPA, Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte-UERN, Universidade Estadual de Montes Claros-UNIMONTES, Universidade Federal da Paraíba-UFPB, 
Universidade Federal de Juiz de Fora-UFJF, Universidade Regional de Blumenau-FURB e Universidade Federal de 
Sergipe-UFS. 
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Foi estabelecida uma separação entre o Estado e a Igreja neste período. Assistimos a 

uma estreita relação entre o Estado e a Igreja no período colonial, imperial e na república surgiu 

os direitos de liberdade de culto e o reconhecimento do pluralismo religioso. Esta abertura foi 

muito tênue, pois, ainda se percebe uma forte presença de diferentes tradições religiosas nas 

decisões de como o Ensino Religioso é concebido de forma não proselitista, conforme determina 

a Constituição de 198851 como afirmado anteriormente, concepções doutrinárias no sistema 

escolar. Esta indefinição do Ensino Religioso, como área de conhecimento científico, tem 

provocado conflitos entre educadores e comunidade escolar, tudo por falta de uma diretriz 

curricular que deixa uma indefinição para o trabalho pedagógico. 

A década de 90 foi marcada por grandes e profundas transformações e mobilizações, que 

impactaram o Ensino Religioso como disciplina no sistema escolar. Em 1997, no governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002), a mencionada Lei, no seu art. 33, sofreu alterações 

pela Lei nº 9.475/97. A partir daí, a o Ensino Religioso seria ministrado por educadores que 

garantissem o direito do educando à diversidade religiosa e proibindo assim, qualquer forma de 

proselitismo52.  

Surge assim, uma nova perspectiva para a construção curricular para a disciplina do 

Ensino Religioso. Começam a perder espaço tanto os conteúdos de religião ou religiões para o 

paradigma do Ensino Religioso como área de conhecimento científico, ou seja, um estudo do 

fenômeno religioso e o respeito ao pluralismo cultural. 

 
51 A Constituição de 1988 assegura o ER nas escolas públicas quando afirma no seu artigo 210 e parágrafo 1º: “O 
ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 
fundamental.” O dispositivo legal seria seguido pela Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional (LDBEN) N° 9394/96 
no seu artigo 33, quando reforça o direito do cidadão ao ER nas escolas públicas de ensino fundamental e respeitando 
à diversidade cultural religiosa e proibindo “quaisquer formas de proselitismo” (grifos nossos) (LDBEN, 1996). O 
proselitismo religioso é a perpetuação de crenças e práticas religiosas, que se colocam como verdades únicas. O 
proselitismo marcou profundamente o período colonial e imperial, quando a relação do Estado e Igreja era muito 
próxima. 
52 A resolução CEB/CNE nº 2/1998 incluiu o Ensino Religioso como uma das áreas de conhecimento. Essa 
determinação foi ratificada pelas Resoluções CNE/CEB Nº 4/2010 e n° 7/2010, que mantiveram o Ensino Religioso 
como uma das cinco áreas de conhecimento do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos. 
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Com o Currículo e o Ensino Religioso na BNCC, com a redemocratização do país, a partir 

de 1985, vimos uma série de reformas curriculares, disputas epistemológicas e concepções de 

práticas pedagógicas. Políticos, intelectuais e educadores discutem e formulam novos currículos 

para superar o modelo ditatorial curricular vigente. Conforme (ALTHUSSER, 2009), as disciplinas 

ideologizadas53, que davam sustentação ao regime militar, iam aos poucos cedendo lugar a novas 

disciplinas no meio escolar. 

Esses assuntos desafiantes institucionais e epistemológicos no ensino foram tratados por 

Ileizi Fiorelli Silva também destaca as reformas nos campos acadêmicos, científicos que são 

frutos de disputas ideológicas no seio das classes dirigentes. Segundo ela, a educação é 

contextualizada, elaborada no meio científico e recontextualizada nos aparelhos do Estado. A 

isso ela chama de comunicação pedagógica, com um discurso pedagógico. Desta forma os 

saberes foram reorganizados, disseminados no meio escolar (SILVA 2007,p.405). 

Bernsteim, em seus estudos da educação inglesa, nota que os currículos reproduzem 

códigos e hábitos que são produzidos na academia e nos centros de pesquisa e por sua vez 

recontextualizado no sistema escolar. Em outras palavras, o processo de seleção dos currículos, 

sua classificação, sua transmissão e sua avaliação apenas refletem a distribuição do poder e o 

controle do estado sobre os indivíduos. (BERNSTEIM, 1997). 

Segundo Silva, quando se discute currículo no sistema de ensino, são identificados quatro 

modelos de currículos que se alternam ou se sucedem nas políticas de reformas educacionais 

no país. São eles: currículo clássico-científico, currículo tecnicista, currículo das competências e 

currículo científico (SILVA, 2007,P. 409). No primeiro modelo, as escolas de ensino médio 

estavam centradas na política de formação das elites. Alunos eram preparados para ocuparem 

as vagas nos cursos de maior prestígio social. Para os alunos oriundos das classes 

trabalhadoras, a educação era voltada para a formação de uma força de trabalho 

profissionalizante.  Prevalecia a didática da memorização. Já no segundo, há um esvaziamento 

 
53 Exemplos de disciplinas com forte componente ideológico eram: Educação Moral e Cívica, Organização Social e 
Política do Brasil. 
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do científico nas escolas. São retiradas do currículo as disciplinas da área de humanas e 

introduzidas disciplinas como português, física, química, literatura. No terceiro, o currículo da 

competência é voltado para a era do trabalho e sua reorganização, trabalhador polivalente, a 

acumulação do capital e o período do empobrecimento do conteúdo das ciências. E por último, o 

currículo científico, que vem resgatando as disciplinas de ciências humanas e sociais, o professor 

como intelectual e a escola privilegiada como transmissora da cultura (SILVA, 2007, P.414). 

Na década de 60 foi quando surgiu uma das mais importantes teorias no campo da 

educação, o problema das desigualdades escolares54. Até aqui a escola era compreendida como 

uma instituição que integraria o indivíduo ao meio social e garantiria a superação do atraso social 

e econômico. Uma nova sociedade poderia surgir mediante o acesso público ao meio educacional 

e os indivíduos competindo no mesmo sistema educacional e com as mesmas oportunidades. 

Seria uma sociedade mais justa, igualitária e de oportunidades para todos. A escola estaria 

assegurando, deste modo, a inclusão social de todos os jovens e a difusão de seus 

conhecimentos científicos. 

O que se dá a partir de 60, é o grande corte epistemológico, que foi justamente o de 

revelar que a origem social tem um peso determinante no destino escolar do estudante e na sua 

profissão que irá desempenhar na vida adulta. A escola não era mais entendida como espaço 

democrático de igualdade, de oportunidades, da justiça social e de transformação. As instituições 

de formação docente estão mais preocupadas em instrumentalizar os educadores para as 

técnicas pedagógicas, anulando sua criatividade e a crítica. Conforme Giroux, apenas um mero 

reprodutor de tarefas, aplicação de conteúdos e portanto, acrítico e apolítico. 

Também podemos destacar as escolas com concepções emancipatórias e de reflexões 

diferentes dos autores da sociologia da educação55. 

 
54 Entre os autores que contribuíram para este novo paradigma na sociologia da educação destacamos Bourdieu e 
Passeron, 1977. 
55 Destacamos Apple (1984), Giroux, (1997), entre outros. 
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O Ensino Religioso, como disciplina no currículo escolar, passou nas últimas três décadas, 

por um processo de ressignificação e reestruturação pedagógica. Todavia ainda convive no seio 

do aparelho estatal, com disputas pela hegemonia de suas crenças e conquistas de legitimidade 

e poder. 

 

3. Metodologia 

 

O trabalho tem como objetivo analisar e discorrer sobre as principais contribuições que a 

BNCC e o Currículo trarão ao Ensino Religioso, bem como trabalhar a legislação vigente sobre a 

disciplina. A metodologia aplicada se pautou em abordagem qualitativa, com análise bibliográfica 

de autores importantes no contexto. 

 

4. Resultado e Discussão 

 

O resultado é que o modelo de Ensino Religioso, na perspectiva das Ciências da Religião, 

defendida pelo FONAPER, ou seja, o conhecimento religioso como um patrimônio da 

humanidade, deve expressar seus conteúdos e diálogos com as diferentes matrizes religiosas e 

também não religiosas, sendo uma ruptura bastante radical com o modelo catequético que vem 

defendendo o Ensino Religioso de base cristã, pois se apropria da crítica, da política da reflexão 

e se baseia numa concepção teológica que se apoia nos princípios cristãos, mas também em 

diferentes matrizes religiosas, sendo um modelo teológico consensual voltado para a difusão da 

moralidade, da ética e da cidadania. 

O modelo de Ensino Religioso defendido pelo FONAPER, que é o estudo do fenômeno 

religioso, constitui-se uma grande ruptura pedagógica e epistemológica. Esta ruptura ganhou 
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força com a inclusão do Ensino Religioso na BNCC.56 As tensões do Ensino Religioso no meio 

escolar sobre qual o currículo que prevalecerá, confessional ou não confessional, chegou à 

Suprema Corte (STF),2017. Com a decisão pela confessionalidade do Ensino Religioso escolar, 

acirraram-se as incertezas a respeito de qual modelo curricular será seguido nas escolas 

brasileiras. 

O trabalho procura mostrar que o currículo não é apenas um produto de conflitos e de 

grupos sociais e de disputas de valores e saberes. Ele pode ser também, a expressão de uma 

força contrária ao movimento do capital. Apple, observa por exemplo, que a escola pode viver 

momentos de conflitos ideológicos contraditórios ao contribuir para o processo de alimentação 

de capital, reprodução de força de trabalho, desigualdades sociais e ao mesmo tempo formar um 

cidadão crítico para enfrentar a força capital e ajudar na construção de uma sociedade mais 

democrática e de indivíduos emancipados.(APPLE,1996). 

Percebe-se desse modo que a BNCC pode ser também um movimento contraditório que 

pode criar e recriar, construir ou destruir modelos e formas de expressão social, cultural e política. 

O Ensino Religioso aparece na BNCC como um currículo de base científica e de parte constitutiva 

das ciências humanas, ou seja, um currículo fundado no paradigma das Ciências da Religião 

onde o fenômeno religioso é seu objeto de análise57. O Ensino Religioso tem, assim, o 

compromisso de desmistificar conceitos naturalizantes, que ao longo da história foram instituídos 

por interesses políticos e de grupos religiosos. 

 
56 O ensino religioso aparece na primeira e segunda versão da BNCC, no entanto ela foi retirada pelo Ministério da 
Educação na terceira versão. O conselho Nacional de Educação – CNE debateu pelo país a BNCC. O Fonaper 
participou dos debates e pressionou os integrantes do CNE a rever a proposta encaminhada pelo Ministério da 
Educação. O resultado da luta do FONAPER foi a volta do Ensino Religioso na BNCC em 2017. 
57 Tal concepção pode representar o enfraquecimento de grupos religiosos, que defendem o ER confessional, bem 
como o declínio de concepções de intelectuais que defendem o fim da disciplina no sistema educacional no país. Entre 
os intelectuais que defendem o fim do ER nas escolas destacamos Luiz Antônio Cunha. Em seu artigo intitulado “A 
entronização do ensino religioso na BNCC”, no artigo Cunha critica a FONAPER e seus diretores. Ver Cunha, 2016. 
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Diante de tudo isso, o professor de Ensino Religioso tem o desafio de contribuir na 

formação de indivíduos críticos e reflexivos, preparando-os para o exercício de uma sociedade 

mais democrática. 

Para que isto ocorra, devemos considerar antes o professor como um intelectual 

transformador, como defende GIROUX, um ator cujo papel da docência é contribuir para a 

construção de uma sociedade mais justa e indivíduos emancipados (GIROUX,1997). Isto significa 

dizer que cabe ao professor lutar contra práticas pedagógicas reprodutoras de desigualdade 

social. 

 

5. Considerações Finais 

 

Mesmo com a incorporação do Ensino Religioso na BNCC, não é o fim de uma cultura de 

dominação ou de uma reprodução monoculturalista, pois a escola que procuramos mostrar é 

parte do aparelho ideológico do Estado.  As relações de dominação religiosa e de lutas por uma 

hegemonia continuarão a ser reproduzidos na sociedade e sendo perpetuadas pelo sistema 

educacional vigente. 

Os critérios intelectuais, que buscam estudar o fenômeno religioso em sua complexidade, 

têm como maior desafio a formação de professores comprometidos com sua nova proposta de 

Diretriz Curricular Nacional. Caberá ao poder público oferecer cursos de capacitação específica, 

formação continuada, para amenizar e combater o grande déficit existente na área. 

Outro grande desafio do Ensino Religioso ainda permanece sendo a falta de material 

didático. Recurso este ainda muito limitado, e, quando existe, seu conteúdo é sempre reproduzido 

por alguma matriz religiosa, étnica racial ou de gênero. O desafio é grande às instituições de 

ensino superior. 

Dos grandes desafios que são colocados ao Ensino Religioso, a BNCC pode ser o começo 

de uma renovação metodológica e epistemológica para a disciplina, isto é, uma educação mais 

pautada, como vem propondo o FONAPER, nas últimas duas décadas, nos fundamentos do 
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pensamento científico. Portanto, para que isso se torne realidade é necessário que o Ensino 

Religioso articule com outras disciplinas e o professor se torne o elo de perpetuação desta 

pedagogia emancipadora, ou seja, uma pedagogia para a formação de um indivíduo crítico, 

reflexivo e sujeito de sua própria história. 

 

Palavra-chave: Currículo; Ensino Religioso; Base Curricular. 
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A CONTRIBUIÇÃO DAS DEZ COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC NA ÁREA DO 

ENSINO RELIGIOSO: princípios normativos de coesão e esperança 

 

Fernando Batista de Campos58 

 

1 Introdução 

 

       Depois de um processo de estudos em nível nacional que envolveu educadores, 

Ministério da Educação e Cultura, o legislativo, o judiciário e toda a sociedade, muitas opiniões, 

convergências e divergências, versões, votações, o país tem homologada59 a sua Base Nacional 

Comum Curricular para o Ensino Infantil e Fundamental e, posteriormente, para a etapa do Ensino 

Médio60.  

       A BNCC deverá ser implementada nas escolas de todo o Brasil até o ano de 2020 nos 

diferentes níveis da Educação e incorporada nos cursos de formação docente para a área do 

Ensino Religioso. Mas a partir de 2019 as mudanças já começam a aparecer nos materiais 

didáticos, nos Projetos Políticos-Pedagógicos das instituições e na rotina escolar como um todo. 

Por isso é fundamental compreender como a Base se faz ou pode se fazer presente no dia a dia 

das escolas e nos segmentos da educação básica. Bases Nacionais são normativas, ou seja, 

regulamentárias. Mas, o texto da BNCC não é inflexível como muitos textos normativos, é 

referencial. Sua linguagem resiliente já aponta no início da obra para dez Competências Gerais 

que são passíveis de contextualização. 

 

 
58 Mestre em Teologia. Doutorando em teologia pela Faculdades EST-RS. Professor no Centro de Educação 
Tecnológica Paula Souza do Estado de São Paulo. Contato: epiclese@hotmail.com 
59 Em 20 de dezembro de 2017 a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi homologada pelo ministro da Educação, 
Mendonça Filho. 
60 Em 14 de dezembro de 2018, o ministro da Educação, Rossieli Soares, homologou o documento da Base Nacional 
Comum Curricular para a etapa do Ensino Médio. 
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2 Fundamentação Teórica 

 

Competência é definida na BNCC como a ‘mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para 

resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do 

trabalho’. Destaca-se a utilização de verbos de ação: mobilizar, conhecer, conceituar, praticar, 

resolver, exercer. A ideia de que competência é extremamente dinâmica se faz clara. 

       Analisemos rapidamente a etimologia de competência, do latim competência, ae 

‘proporção, simetria’, etc.; de competere - competir, concorrer, variante de alçada. Além da 

etimologia, o dicionário traz seus múltiplos significados em diferentes campos de atuação, como 

o jurídico, a medicina, o status de uma pessoa com a competência. 

 

2.1 O termo “competência” na educação 

A noção de competência vem sendo utilizada hoje no mundo do trabalho e no mundo da 

educação. Nos novos modelos de gestão, é associada a uma forma de administração, que surge 

como um modo de controlar, formar e avaliar a força de trabalho diante das transformações no 

âmbito profissional, cuja principal característica seria flexibilidade.  

        Dentro do campo da Educação, no Brasil, a noção de competência aparece em 

documentos oficiais na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei 9394/96) e 

será reafirmada, posteriormente, através de regulamentação específica. A LDB extinguiu os 

antigos currículos mínimos e conferiu maior flexibilidade e autonomia às instituições para a 

criação dos projetos político-pedagógicos dos cursos.  

       As Diretrizes Curriculares que regulamentam a LDB propõem uma nova forma de 

organização dos currículos dos cursos, orientada para o desenvolvimento de competências. A 

partir dessa disposição legal, é potencializada a adoção desse conceito como elemento 

organizador das ações nas instituições e das práticas e da formação docentes. 
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       Em resposta a essas e outras discussões, a BNCC, nos seus tópicos introdutórios e na 

própria formulação das competências gerais, avalia e demonstra ser possível construir outros 

entendimentos quanto à noção de competência, relacionando-a com a capacidade de articular, 

mobilizar e aplicar um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes em um contexto 

específico. Mobilização e aplicação são conceitos imbricados. Ambos extrapolam as ações 

físicas, referindo-se também a ações de pensamento.  

       A aplicação é a expressão da mobilização num dado contexto. A partir desse conceito, 

aponta-se a importância dada a essas dez competências gerais da BNCC, que devem 

necessariamente articular-se para formar um profissional competente e um ser humano 

integrado, cidadão. 

 

2.2 As Competências gerais da BNCC 

Anna Penido, diretora do Instituto Inspirare e integrante do Movimento Pela Base e 

agência de notícias gratuita Porvir, atuou significativamente no processo de criação, discussão 

da Base e depois de homologada a BNCC continuou seu trabalho de explanação sobre a mesma. 

Em vídeos do Instituto Inspirare, sua diretora explana sobre as competências gerais de maneira 

ampla e dez pequenos vídeos sobre cada competência: 

1. Conhecimento:  valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 

sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: exercitar a curiosidade intelectual e 

recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, 

a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 

resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das 

diferentes áreas. 
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3. Repertório Cultural:  valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e 

culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção 

artístico-cultural. 

4. Comunicação:  utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 

Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens 

artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias 

e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

5. Cultura Digital: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 

(incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6. Trabalho e Projeto de Vida:  valorizar a diversidade de saberes e vivências 

culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as 

relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e 

ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

7. Argumentação: argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, 

para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em 

âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 

dos outros e do planeta. 

8. Autoconhecimento e Autocuidado: conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde 

física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e 

as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 

9. Empatia e Cooperação: exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e 

a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, 

com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 
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10. Responsabilidade e Cidadania: agir pessoal e coletivamente com autonomia, 

responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

 

2.3 BNCC e Ensino Religioso61 

O Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso – FONAPER, entidade civil que 

congrega professores, pesquisadores, religiosos e entidades educacionais e religiosas, criada 

em 1995, a partir do Conselho de Igrejas para o Ensino Religioso, apresentou, no mesmo ano de 

1997, o documento dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Religioso, que, 

aparentemente, apesar de frutuosas reflexões, não alcançou de maneira prática o lugar do ER 

no MEC. Essa proposta nasceu ligada à abordagem das Ciências da Religião. O Ensino Religioso 

aparece na primeira e segunda versão da BNCC, no entanto, ela foi retirada pelo Ministério da 

Educação na terceira versão. O Conselho Nacional de Educação - CNE debateu pelo país a 

BNCC. O FONAPER participou dos debates e pressionou os integrantes do CNE a rever a 

proposta encaminha pelo Ministério da Educação. O resultado da luta do FONAPER foi à volta 

do Ensino Religioso na BNCC em 2017. 

As propostas do FONAPER, após uma epopeia, voltaram com força na versão final da 

BNCC. O Ensino Religioso aparece na BNCC como um currículo de base científica, uma área de 

conhecimento e não mais apenas parte constitutiva das ciências humanas, ou seja, um currículo 

fundado no paradigma das Ciências da Religião onde o fenômeno religioso é seu objeto de 

análise. 

        A BNCC, apresenta o ER como um componente integrado ao todo da escola, com seus 

objetivos e fins, vinculado e articulado aos outros componentes do currículo. Assim, o Ensino 

 
61 A partir daqui usaremos a sigla ER. 
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Religioso pode neste contexto potencializar o todo educativo, e não somente atuar como um 

apêndice neste espaço62.  

        Cabe ao Ensino Religioso, como área e como componente curricular, tratar os 

conhecimentos religiosos a partir de pressupostos éticos e científicos, sem privilégio de nenhuma 

crença ou convicção. Isso implica em abordar esses conhecimentos com base nas diversas 

culturas e tradições religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias seculares de vida.  

 

2.4 Competências Específicas do ER 

Em articulação com as competências gerais da Educação Básica, a área de ER e, por 

consequência, o componente curricular de ER, pode contribuir com o desenvolvimento de 

competências específicas do corpo discente no Ensino Fundamental: 

1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e 

filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. 

2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas 

experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios. 

3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão 

de valor da vida. 

4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e 

viver. 

5. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, 

da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente. 

6. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, 

discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no 

constante exercício da cidadania e da cultura de paz. 

 

 
62 JUNQUEIRA, Sérgio Rogério Azevedo. Materiais didáticos para o componente curricular Ensino Religioso visando 
a 2016 implementação do artigo 33 da Lei 9394/96 revisto na Lei 947/97– 2016. 
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3 Metodologia 

 

       O presente trabalho analisa a função ou as funções das 10 Competências gerais da Base 

Nacional Comum Curricular homologada em 2017, a BNCC, e sua relação com a formação 

docente em cursos de Licenciatura em Ciências da Religião – Ensino Religioso.  

           As competências gerais perpassam o conhecimento proposto nas unidades de ensino do 

Brasil, permitindo que o processo de aprendizagem seja integral. Objetiva-se analisar este 

desdobramento proposto pelas competências gerais da BNCC na área do conhecimento do 

Ensino Religioso, que ganha espaço oficial na formação dos currículos pedagógicos das escolas 

públicas e privadas de ensino infantil e fundamental.  

           Nesse sentido, os cursos de Licenciatura em Ciências da Religião são desafiados a 

demonstrarem esse envolvimento com a temática. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

4.1 Unidades Temáticas do ER na BNCC 

A BNCC na Unidade Temática Manifestações Religiosas quer proporcionar o 

conhecimento e a valorização e acolhida da singularidade e diversidade que envolvem a condição 

humana por meio da identificação e do respeito às semelhanças e diferenças e da compreensão 

dos símbolos e significados e da relação entre imanência e transcendência. 

Na unidade temática Crenças Religiosas e Filosofias de Vida, a BNCC quer assegurar o 

acesso aos tratados das diferentes tradições e movimentos religiosos e filosofias de vida, 

“particularmente sobre mitos, ideia (s) de divindade (s), crenças e doutrinas religiosas, tradições 

orais e escritas, ideias de imortalidade, princípios e valores éticos”. 

       O Ministério da Educação e Cultura, em parceria com o Instituto Península, reuniu 

quarenta experiências que trabalham com as dez competências gerais que foram resgatadas. E 

neste aspecto é importante entender que devido à demanda pesada da atividade docente e do 
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ambiente escolar, e a realidade econômica que leva a uma necessidade de trabalho constante, 

as famílias precisam que as escolas trabalhem não só com o conhecimento racional, mas, sim, 

conhecimentos e atitudes necessárias na convivência humana. 

        Outro aspecto, é perceber que com as competências gerais e as habilidades de cada 

componente, podem surgir dimensões e sub dimensões das competências gerais. Assim, é 

necessário que a BNCC seja conectada às demandas e aos currículos contemporâneos numa 

visão de longo prazo. 

        Para uma aplicação e implementação das competências gerais, viu-se que em cada 

competência há dimensões e sub dimensões até chegar-se à aprendizagem de cada 

competência e oferecer as aprendizagens em cada etapa específica.  

         As competências gerais dão vida às competências específicas, elucidadas aqui na área 

do Ensino Religioso. Unidas, apontam para as unidades temáticas que alcançam os objetos do 

conhecimento. As habilidades geradas, formam cidadãos e cidadãs com capacidades de aplicar 

conhecimentos recebidos e, através da cultura, comunicação e tecnologia poderão intervir na 

realidade social. Em decorrência, por meio do autoconhecimento e de um claro projeto de vida, 

isto é, com metas e objetivos estabelecidos, com consciência de si, com empatia e 

responsabilidade com as pessoas, poderão fazer com que a educação gere a Cidadania. 

       Um dos princípios de coesão, gerado pelas competências gerais na área do Ensino 

Religioso, é a utilização de tecnologias para as aulas de ER na educação básica, ou seja, usar a 

competência geral 5,  e com o auxílio da BNCC criar conteúdo e planos de aulas utilizando a 

tecnologia vigente, levar assuntos como  o das competências específicas do ER 4,5 e 6, através 

de diálogos que se apresentam nas redes sociais, onde, de maneira concreta, o aluno e a aluna 

podem enxergar a falta de conhecimento da diversidade religiosa, a prática e a ideologização da 

intolerância religiosa, que facilmente encontramos em sites, blogs, facebook, etc., e analisando 

isso na prática, consigam estabelecer diálogos em sala de aula. E, a partir disso, gerar um 

pensamento de tolerância com a diversidade religiosa, com o conhecimento de si e dos seres 

humanos. 
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       Criar uma plataforma, um ambiente virtual de aprendizagem para o ER, buscar o uso de 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), não é tema novo nas teorias de 

currículo. No caso aqui proposto, a BNCC com suas competências gerais e específicas do ER, 

dão respaldo e incentivo a criações de TDIC`s diretamente ligados ao ER nas instituições de 

ensino. 

           Imaginemos o seguinte cenário durante uma aula de ER: 

       Antônio é um aluno do 6º Ano do Ensino Fundamental, está tentando fazer uma redação 

proposta pelo professor que leciona história e também ER para sua classe, o tema proposto foi 

‘símbolos sagrados nas religiões de matriz africana no Brasil’. Como todo adolescente ele correu 

ao computador e apenas digitou o tema proposto. O resultado da pesquisa foi assombroso, 

textos, blogs, imagens ofensivas demonizando qualquer objeto do Camdomblé ou da Ubanda, 

por exemplo. Logo, fez um texto diferente e concluiu que estas manifestações que o professor 

disse serem religiosas, não são, pois, só encontrou coisas más sobre o assunto, como não quis 

refletir sobre, fez uma redação mais sobre a história dos símbolos de que seus significados. 

       Percebemos aqui neste caso hipotético, a importância de alguns elementos 

ausentes e como a utilização da BNCC traz caminhos para uma possível solução de casos assim: 

✓ O docente é licenciado em história e assumiu as aulas por falta de docentes da 

área. 

✓ O docente não preparou sua aula tendo as competências, conhecimentos e 

habilidades propostas pela BNCC para esta etapa. Deveria orientar seus alunos e alunas 

indicando fontes eletrônicas e escritas e alertá-los de que o senso crítico e o conceito de empatia 

na diversidade devem ser ferramentas na produção do texto proposto. 

✓ A falta da formação específica do docente e do conhecimento do ER na BNCC, 

fez com que Antônio não valorizasse as diferenças religiosas, e o conceito de sagrado fora do 

seu contexto familiar/religioso e permanecesse sem habilidade de diálogo e respeito em assuntos 

de âmbito religioso. 
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        Outro princípio de coesão ou de esperança que a BNCC traz ao ER através de suas 

competências é a necessidade da formação de professores e professoras capacitados para 

ensinar, ou seja, com formação específica. Há a necessidade da criação de  mais cursos de 

Licenciaturas em Ciências da Religião. No Brasil temos poucas instituições de Ensino Superior 

que oferecem a graduação (bacharelado) em Ciências da Religião ou cursos de licenciatura em 

Ciências da Religião – Ensino Religioso. Isso se deve, em grande parte à indefinição oficial sobre 

esse componente curricular ER que pela BNCC não só é valorizado como um componente 

curricular mas também como uma área de conhecimento. 

       Com o ER sendo uma área do conhecimento na educação infantil e fundamental no 

Brasil, não se pode mais tratar professores de ER como alguém licenciado em uma das ciências 

humanas, mas, sim, um professor e uma professora de ER com sua formação específica em 

Ciências da Religião. E temos que ir além, licenciaturas em Ciências da Religião na modalidade 

ead, o que a curto prazo qualificaria os e as docentes interessadas e engajadas no ER nas 

escolas do país. 

       A Universidade Federal de Santa Maria é uma das instituições que oferecem o curso na 

modalidade ead e assim é descrito:  

 
O curso de Licenciatura de Ciências da Religião tem por objetivo 
promover a sólida formação teórico-metodológica no campo das Ciências 
da Religião e da educação, a fim de potencializar a compreensão crítica 
e interativa do contexto, da estrutura e da diversidade do fenômeno 
religioso e o desenvolvimento de habilidades adequadas à docência do 
Ensino Religioso na Educação Básica.63 

 

        A formação é fundamental para que os profissionais não se percam nas discussões 

confessionais ou denominacionais, mas consigam apresentar estas diversidades de maneira a 

colaborar para uma cultura de empatia e cooperação como sugere a competência geral 9.  

 
63 In: www.ufsm.br/unidades-universitarias/ce/licenciatura-em-ciencias-da-religiao-ead/ Acesso em: 26.abril.2019. 

http://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ce/licenciatura-em-ciencias-da-religiao-ead/
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       Em 2013 na área dos estudos da religião não havia nem uma dezena de graduações a 

distância no Brasil (7 de Teologias e 2 de Ciências da Religião), segundo o e-MEC. Em Ciências 

da Religião propriamente, mesmo presenciais, existiam apenas 16 graduações reconhecidas; 

além de algumas especializações, às vezes pela Internet, principalmente em vista da formação 

para o ensino religioso.   

        Atualmente os números pouco aumentaram, constata-se aqui a esperança dada pela 

BNCC da criação de bons cursos de Licenciatura em Ciências da Religião. No site do e-mec, se 

pesquisarmos Licenciatura em Ciências da Religião na modalidade ead, curso público, no Estado 

do Rio Grande do Sul temos apenas o da Universidade Federal de Santa Maria e privado na 

UNINTER. Se fizermos a mesma análise no Estado de São Paulo, o mais populoso e povoado 

do Brasil teremos novamente a UNINTER e nenhuma instituição pública.  

       As competências gerais interligadas com as específicas do ER propostos na BNCC, 

favorecem a busca de novos pensamentos, modelos e práticas, logo, de currículos 

ressignificados para o ER e isso traz como consequência a urgência de profissionais capacitados 

para esta prática. 

 

5 Considerações finais  

 

O ER, mesmo que normatizado nos ensinos Infantil e fundamental, continua no crepúsculo 

das discussões pedagógicas, ‘Uma área de conhecimento confiável ou a “intrometida do 

pedaço”? Poucos autores da área da educação incluem com naturalidade e de forma específica 

a dimensão religiosa do ser humano em sua abordagem’.  

       Mas, com a aplicabilidade das competências gerais, pode-se, ao menos intuir, que ares 

novos virão ao ER ou, se a intuição estiver equivocada ou a BNCC caminhe, como diz Morin, ‘nas 

cegueiras do conhecimento, que provocam erro e ilusão’64, há de se ter esperança. 

 
64 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários para a educação do futuro. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
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Palavras-chaves: Base Nacional Comum Curricular; Competências gerais; Ensino Religioso. 

Licenciatura em Ciências da Religião. 
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CURRÍCULO DO ENSINO RELIGIOSO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VILA 

VELHA/ES 

 

Ivani Coelho Andrade65 

Alexandre Camelo Tavares 66 

Alessandra de Aguiar Monteiro67 

 
1 Introdução 

 

Educar se constitui de um processo democrático de descoberta, redescoberta e de 

construção do ser humano, exigindo uma participação efetiva de toda sociedade. A história nos 

revela que não há neutralidade em educação, porque toda proposta educativa é subsidiada por 

aspectos que explicitam o tipo de ser humano e de sociedade em que se acredita. Com esse 

ponto de vista, a educação supõe em um processo de humanização, personalização e de 

aquisição de meios para a ação transformadora na sociedade.  

A sociedade tem se caracterizado pelo pluralismo cultural e religioso, por mudanças 

rápidas e profundas, exigindo das pessoas e instituições uma constante atualização das formas 

de compreensão da realidade social, para que se possam encontrar respostas para os novos 

desafios. Diante desse quadro, a educação, deverá manter a sua preocupação com a formação 

 
65Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local pela EMESCAM. Professora efetiva da Educação Básica 
nas redes municipais de Serra e Vitória, cedida para o município de Vila Velha, no Estado do Espírito Santo. Atua na 
Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha. Contato: ivanicandrade@hotmail.com 
66Doutorando em Ciência das Religiões pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Mestre em Ciência da 
Religião pela Faculdade Unida de Vitória. Professor efetivo na Educação Básica em duas cadeiras na rede municipal 
de Educação de Vila Velha. Atua na Direção da UMEF Professor Antônio Lorenzutti. Contato: 
tavaresxandy@yahoo.com.br  
67Mestranda Profissional em Ciência das Religiões pela Faculdade Unida de Vitória. Professora efetiva da Educação 
Básica na rede municipal de Vila Velha, no Estado do Espírito Santo. Atua na Direção da UMEF Professora Nice de 
Paula Agostini Sobrinho. Contato: alessaisa@hotmail.com 

mailto:ivanicandrade@hotmail.com
mailto:tavaresxandy@yahoo.com.br
mailto:alessaisa@hotmail.com
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integral do homem, considerando o ser humano nas suas múltiplas dimensões, inclusive a 

religiosa.   

A religião, por sua vez, não está imune aos processos de mudanças, redefinições e 

delimitação de espaços. Diante da nova realidade e da multiplicidade de religiosidade no Brasil, 

a compreensão do que deveria ser o Ensino Religioso escolar também mudou e enfrenta o 

desafio de ser um espaço ecumênico, um espaço de unidade em meio a uma situação de 

concorrência entre as diversas propostas religiosas. Isso levou ao enfrentamento dos professores 

da área em relação às lideranças religiosa, no esforço de estabelecer o conhecimento da área 

para compreensão cultural mais ampla e formadora da identidade nacional, tendo que acolher e 

conviver com as diversas concepções das tradições religiosas, inclusive o de ter direito de não 

possuir nenhuma opção; ou seja, cada um com sua teia de símbolos (RUBEM ALVES, 1996). 

Segundo Figueiredo (1995), a trajetória do Ensino Religioso no Brasil é compreendida 

como catequese, ora como ensino da religião ou educação religiosa escolar. Junqueira (2002) 

sintetiza, à luz dos debates ocorridos, que durante o processo de elaboração da Constituição, 

que o Ensino Religioso, no campo escolar deve perseguir os seguintes objetivos: ter um caráter 

ecumênico, pautado no respeito pela liberdade religiosa; inserir-se no campo do currículo escolar; 

e merecer um tratamento igualitário no processo global da educação, no que tange ao 

reconhecimento de que as diferentes igrejas precisam ter idêntico direito para entrar no espaço 

escolar. De tudo isso, emergiu a necessidade de estabelecer novos referenciais para lidar dentro 

da escola, com o aspecto religioso do ser humano. 

Exatamente isso que a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) 

(BRASIL, 1996) impõe, dogmaticamente, no seu artigo 33 que o Ensino Religioso é parte 

integrante da formação básica do cidadão, o currículo escolar deve vislumbrar unidades temáticas 

que atendam aos anseios dos alunos numa perspectiva humanizada. Por isso que o presente 

artigo objetivou discutir como o currículo do Ensino Religioso vem sendo colocado na pauta da 

educação pública da rede municipal de ensino de Vila Velha – ES, tendo como objetivos 

específicos pretendem: compreender sobre o Ensino Religioso, discutir sobre concepções de 
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currículo; e discorrer sobre a Base Nacional Comum Curricular e a Base Municipal Comum 

Curricular, que está em fase de elaboração no município de Vila Velha – ES. 

Nessa busca recorreu-se à pesquisa exploratória, integrando pesquisa documental a partir 

de pesquisa de campo, diante do levantamento de materiais bibliográficos que ainda estão em 

elaboração como no caso da Base Municipal Comum Curricular da rede municipal de Vila Velha 

– ES.  Com esse intuito as questões de pesquisa são: Quais conceitos e concepções o Ensino 

Religioso apresenta em seu currículo? O que diz a Base Nacional Comum Curricular sobre o 

Ensino Religioso? O que diz a Base Municipal Comum Curricular de Vila Velha - ES? A partir 

dessas problematizações o presente artigo traz um panorama das unidades temáticas da área 

do conhecimento do Ensino Religioso na rede municipal de ensino de vila Velha, no estado do 

Espírito Santo. Nesta abordagem lança mão de pequeno histórico de aspectos legais, curriculares 

e conceituais da área.  

 

2 Fundamentação teórica 

 

Inúmeros atores sociais trabalharam incansavelmente para que o Ensino Religioso fosse 

reconhecido como área do conhecimento. No intuito seja concebido como um ensino voltado para 

promoção da cidadania e dos direitos humanos. Que integrado aos demais componentes 

curriculares estabelecesse a diversidade cultural religiosa, ou seja, interculturais. Perpassando 

pelas fases Colonial, Republicana até chegar à atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

de 96 (HOLMES, PALHETA, 2015; BRASIL, 1996). 

Desde então, e principalmente nos anos 50, o conflito entre as ideologias católicas e os 

que advogavam os princípios da ideologia liberal se acirraram devido aos debates sobre a 

elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), tendo em vista que a Religião é 

considerada um assunto de opção individual, mas essa disputa ideológica acontece até os dias 

atuais em busca da neutralidade (SEVERINO, 1986), principalmente por parte da Política 
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Nacional, Estadual e Municipal da educação; o que não é diferente na rede municipal de ensino 

de Vila Velha – ES. 

Com a primeira lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB), Lei nº 4.024, de 20 

de dezembro de 1961, o Ensino Religioso instituído como área do conhecimento a ser ministrada 

nos horários normais nas escolas oficiais, com matrícula facultativa para os alunos, mas o registro 

do professor era realizado por autoridade religiosa. Diante desse fato histórico, as aulas eram 

ministradas nas igrejas sem ônus para os cofres públicos (BRASIL, 1961). Como a segunda LDB, 

Lei nº 5.692 de 1971, o Ensino Religioso foi inserido nos horários regulares com direcionamento 

para formação voltada aulas cívicas e moral de acordo com interesses militares (BRASIL, 1971).  

Com as Diretrizes e Base da Educação Nacional o Ensino Religioso é mantido como área 

do conhecimento, sendo um componente curricular obrigatório da Educação Básica (BRASIL, 

1961; 1971; 1996) assegurado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

(BRASIL, 2013). A LDB de 96 estabelece que o Ensino Religioso respeite a laicidade do Estado 

Brasileiro e a diversidade cultural religiosa, mas, infelizmente, a dificuldade enfrentada, ainda, 

reside na efetivação dessa área do conhecimento de forma não confessional e não proselitismo 

(HOLMES, PALHETA, 2015). O que é reafirmado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação em Direitos Humanos, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para Educação 

Básica (BRASIL, 2013) e na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), principalmente 

porque possui a tarefa urgente de humanizar as relações sociais nos diversos espaços da 

sociedade. Essa situação retoma valores na garantia do tripé dos direitos humanos, da 

democracia e da paz. Nessa perspectiva o currículo tem enfoque no “saber de si”, como 

componente obrigatório, integrado ao Projeto Político Pedagógico para promoção da cultura da 

paz e da cidadania (HOLMES, PALHETA, 2015). 

O Ensino Religioso no Projeto Político Pedagógico deve atender aos questionamentos 

existenciais dos seres humanos, atentando para a garantia dos direitos e deveres, inclusive o de 

se relacionar com o Sagrado em busca de sua religiosidade e fé (HOLMES, PALHETA, 2015). 

Levando em consideração que a Religião, a política e a ideologia marcam presença na concepção 
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de mundo (FONAPER, 2000); momento em que acontece uma interação dialógica entre o 

educador e o aluno (HOLMES, PALHETA, 2015). Dessa forma, é importante entender a natureza 

do ser humano, já que está em busca do sentido da vida (OLIVEIRA et al., 2007).  

Nessa direção que a rede municipal de ensino de Vila Velha vem tem buscado elaborar 

suas bases curriculares embasados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs); 

legislações nacionais e municipais; o que culminou na atual Proposta Curricular (VILA VELHA, 

2008); Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica (BRASIL, 2013). E, que com a 

Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) se encontra na 1ª versão da Base Municipal 

Comum Curricular, em fase final para ser implementada em 2020 (VILA VELHA, 2018). 

 

3 Metodologia 

 

Nessa busca de procedimentos metodológicos recorreu-se à pesquisa exploratória, 

integrando pesquisa documental (GIL, 2010), diante do levantamento de materiais bibliográficos 

que ainda estão em elaboração como no caso da Base Municipal Comum Curricular da rede 

municipal de ensino de Vila Velha – ES.   

Levantou material bibliográfico como livros, legislações, Base Nacional Comum Curricular, 

dentre outros; e documentos junto à Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, no que diz 

respeito à Proposta Curricular do ensino fundamental da rede municipal de ensino e 1ª versão da 

Base Municipal Comum Curricular do município pesquisado.  A pesquisa ocorreu nos meses de 

julho e agosto de 2019. 

Na análise levaram-se em consideração as fundamentações e documentos levantados 

para posterior leitura, sínteses e discussões.  
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4 Resultados e Discussão 

 

Na Proposta Curricular do Ensino Fundamental da rede municipal de Ensino de Vila Velha 

– ES o Ensino Religioso constitui-se como área do conhecimento, sendo que os professores são 

efetivos; o que diverge dos demais municípios da Grande Vitória. Que o currículo contempla um 

novo olhar na tentativa de superar o proselitismo no espaço escolar. Tem como concepção a 

diversidade nas diferentes expressões religiosas numa expectativa de conhecimento religioso, 

contribuindo com o respeito à multiplicidade de religiões, a partir do acesso às diferentes fontes 

da cultura numa formação integral; reconhecendo o conhecimento religioso como patrimônio da 

humanidade, colocando a mediação e o diálogo como estratégias de ensino. Atentando para 

metodologia pautada no entendimento da complexidade social. As unidades temáticas dizem 

respeito à vida, ao Sagrado, às diversidades religiosas, valores, virtudes, Ethos, Alteridade, 

espiritualidades, dentre outros (VILA VELHA, 2008). 

As Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos apresenta que os direitos 

humanos devem ser respeitados levando em consideração as transformações ocorridas nos 

diversos contextos sociais, históricos e políticos, num processo sistemático articulado às cinco 

dimensões: apreensão do conhecimento; afirmação de valores; formação de uma consciência 

cidadã, direito à participação coletiva, direito à participação individual (BRASIL, 2013).   

A BNCC apresenta o Ensino Religioso na parte diversificada contendo as unidades 

temáticas: identidades e alteridades; manifestações religiosas; crenças religiosas e filosofias de 

vida, trazendo de forma ampla a temática. Na área do conhecimento de Educação Física, na 

unidade temática dança; objetos do conhecimento danças do Brasil e do mundo, danças de matriz 

indígena e africana, nas turmas de 3º ao 5º anos. Nas habilidades descritas na BNCC, 

(EF35EF09), experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e danças de 

matriz indígena e africana, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados dessas 

danças em suas culturas de origem (BRASIL, 2017). 
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Em História para os 6º anos, na unidade temática trabalho e formas de organização social 

e cultural, no objeto do conhecimento o papel da religião cristã, dos mosteiros e da cultura na 

Idade Média, nas habilidades da BNCC (EF06HI18) analisar o papel da religião cristã na cultura 

e nos modos de organização social no período medieval. E também na unidade temática trabalho 

e formas de organização social e cultural, nos objetos de conhecimento o papel da religião cristã, 

dos mosteiros e da cultura na Idade Média, nas habilidades da BNCC, (EF06HI18), analisar o 

papel da religião cristã na cultura e nos modos de organização social no período medieval 

(BRASIL, 2017). 

Considerando que na BNCC a discussão da religiosidade aparece somente em Ensino 

Religioso, Educação Física e História, cabe ao município ampliar a temática tendo em vista o 

importante papel dos temas integradores.  

A 1ª versão da Base Municipal Comum Curricular traz o Ensino Religioso como área do 

conhecimento, nas unidades temáticas identidades e alteridades, manifestações religiosas, 

crenças religiosas e filosofias de vida, sendo nas habilidades específicas de 1º ao 9º anos, 

apresentam inúmeras propostas de como valorizar e respeitar a diversidade cultural e religiosa; 

debater o pluralismo religioso e valorizar a tolerância religiosa; estabelecer um convívio de 

respeito às diferentes manifestações e tradições religiosas no espaço escolar; diferenciar mitos, 

ritos e símbolos nas diversas práticas de celebração, em diferentes tradições religiosas do 

município de Vila Velha; discutir escatologia cristã, vida pós-morte (ressurreição e reencarnação), 

matriz africana e Espiritismo, dentre outros (VILA VELHA, 2018). 

Na área do conhecimento de Educação Física, na unidade temática dança; objetos do 

conhecimento danças do Brasil e do mundo, danças de matriz indígena e africana, nas turmas 

de 3º ao 5º anos. Nas habilidades específicas propostas apresenta vivenciar movimentações 

através da contextualização do período histórico-cultural das danças indígenas/africanas, 

comparando e discutindo diferenças e semelhanças entre ritmos, sonoridade e a coreografia de 

cada região/tribo, além da reflexão a respeito do que levava tais povos a se movimentarem (lutas, 

religião e tradição) (VILA VELHA, 2018). 
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Em História para os 6º anos, na unidade temática trabalho e formas de organização social 

e cultural, o município não apresentou habilidades específicas (VILA VELHA, 2018).  

A temática da religiosidade aparece também na discussão da Educação de Jovens e 

Adultos, na caracterização dos sujeitos aprendizes, no sentido de valorização e respeito à 

diversidade religiosa (VILA VELHA, 2018). 

Enfim, Considerando que o município de Vila Velha – ES apresenta uma diversidade 

cultural religiosa, com templos e espaços religiosos que demonstra a multiplicidade de 

construções religiosas dos mais variados tempos, inclusive no período de colonização, é 

importante que a temática seja incorporada por outras áreas do conhecimento, como Língua 

Portuguesa, Ciências Sociais, Arte.   

A concepção de currículo na Proposta Curricular do Ensino Fundamental da rede 

municipal de Ensino de Vila Velha – ES, na área do Ensino Religioso reconhece a cultura como 

prática social (MOREIRA, CANDAU, 2006), numa mesma perspectiva das Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica. Ao mesmo tempo em que apresenta um currículo como fruto da 

disputa de poder, pois corresponde a uma seleção e produção de saberes, de campos 

conflituosos de produção de cultura, de embates e debates, de concepção de conhecimento e de 

aprendizagem (BRASIL, 2013). 

 

5 Considerações Finais 

 

As unidades temáticas do Ensino Religioso investigam a manifestação dos fenômenos 

religiosos em diferentes culturas e sociedades, que busca responder aos enigmas do mundo, da 

vida e da morte. Que deve abordar diversas culturas e tradições religiosas (VILA VELHA, 2018). 

Constata-se que na Base Nacional Comum Curricular o Ensino Religioso encontra-se 

como parte diversificada. Observa-se que poderia ter ampliado as unidades temáticas 

considerando a diversidade religiosa no Brasil, que apresentou a temática da religiosidade 

somente em mais duas áreas do conhecimento, Educação Física e História.  
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Percebe-se que na Base Municipal Comum Curricular de Vila Velha – ES o Ensino 

Religioso encontra-se como área do conhecimento, mas fez a mesma correspondência das áreas 

da BNCC, o que poderia ter sido ampliado diante da história do município e da diversidade 

religiosa e de templos nas cinco regiões administrativas do território.  

Que a discussão curricular, a Proposta Pedagógica e a Base Municipal Comum Curricular 

vislumbram concepções voltadas para mediação pedagógica, relação dialógica e respeitos aos 

direitos humanos. Tendo em vista que o Ensino Religioso na escola tem possibilitado a 

construção da paz e promoção da cidadania por meio de suas unidades temáticas, objetos de 

conhecimento, habilidades descritas na Base Nacional Comum Curricular e Base Municipal 

Comum Curricular, a serem implementada a partir do ano letivo de 2020. 

 

Palavras-chaves: Ensino Religioso; Currículo; BNCC.  
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A DIVERSIDADE RELIGIOSA NA MATEMÁTICA: figuras geométricas nos espaços 

sagrados  

 

Vanderlei Külkamp68 

 

1 Introdução 

 

 No contexto atual encontramos uma rica e imensa diversidade religiosa. Este aspecto nos 

remete às características que identificam as Tradições Religiosas a partir do seu contexto 

histórico, dos seus símbolos, dos seus ritos, das suas práticas religiosas nos seus espaços 

sagrados. Cada uma das tradições religiosas possui uma estrutura visível nos seus lugares 

sagrados a partir da sua história permeada de significados que marcam a história da tradição 

religiosa e dos seus fiéis. Nada existe por acaso no âmbito das tradições religiosas. Tudo tem o 

seu início, a sua origem, inclusive o momento que marcou o surgimento das primeiras iniciativas 

de um grupo de pessoas que definiram como um dos seus objetivos a construção de espaços 

sagrados.  

 A diversidade religiosa é um dos patrimônios da humanidade, servindo de referência na 

construção das identidades pessoais e coletivas. No Brasil a diversidade está presente nas 

inúmeras crenças e tradições religiosas, inclusive nas pessoas sem religião, agnósticas e ateias.  

 A busca pela promoção dos direitos humanos é compreendida como uma necessidade 

histórica perante a humanidade marcada pela diversidade religiosa. A convivência entre sujeitos 

de diferentes Tradições Religiosas pode ser tanto de tolerância como de intolerância; tanto de 

forma pacífica quanto de violência, guerras; tanto de cegueira quanto de conhecimento. Quando 

a sociedade se deixa dominar pela cegueira, pode tornar-se um problema complexo devido às 
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atitudes vazias, sem sentido, que não carregam motivações exclusivamente religiosas, mas 

acumulam questões de ordem social, política, econômica, cultural, não estando de acordo com a 

experiência histórica das pessoas. 

 Os espaços sagrados são frequentados por pessoas de diferentes classes sociais, 

políticas, culturais, sendo que nem todas as pessoas que frequentam estes espaços sejam 

necessariamente religiosas. Algumas pessoas frequentam um espaço sagrado por ser um 

costume, um hábito das muitas pessoas; outras pessoas as frequentam por curiosidade; outras 

porque estão buscando uma resposta para o seu sofrimento, entre outros. Inúmeros espaços 

sagrados possuem na sua estrutura física formas geométricas, como: quadrado, círculo, 

retângulo, triângulo, entre outras formas.  

 Dessa forma, esta experiência pedagógica69 teve como objetivo geral compreender a 

utilização das diferentes figuras geométricas na construção do Espaço Sagrado das Tradições 

Religiosas mediante um cálculo desenvolvido pela matemática em consonância com a 

diversidade religiosa e os direitos humanos, em perspectiva interdisciplinar. 

  No espaço sagrado é importante perceber os elementos que serão inseridos para 

possibilitar às pessoas a vivência da suas crenças. Neste lugar é preciso ter noção da área a ser 

construída, a estrutura da construção e o que ficará de acordo com as normas previstas para tal. 

Nesta experiência pedagógica todo detalhe acaba sendo de grande importância na elaboração 

do projeto e a construção desse espaço sagrado. Conviver com a diversidade religiosa é algo 

complexo e desafiador, pois a atitude de respeito constitui como um dos alicerces na promoção 

dos direitos humanos. Fazer a pessoa perceber a importância de cada metro quadrado de um 

espaço sagrado é algo significativo, pois cada pessoa visualiza este lugar de acordo com as suas 

crenças, com a sua experiência de vida. 

Esta experiência pedagógica teve como seus objetivos específicos: 

● Apresentar os elementos das figuras geométricas e os conceitos de vértices e de lados. 

 
69 Foi realizada na Escola Municipal Rosa Lanznaster de Souza, situada no município de Agronômica – SC, com a 
turma do 3º ano das séries iniciais do Ensino Fundamental.   
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● Esclarecer a forma de uma figura plana identificando a lateralidade no espaço da 

imagem de um espaço sagrado. 

● Saber calcular o perímetro e a área de uma imagem de um espaço sagrado. 

● Relacionar os conceitos das figuras geométricas no âmbito da religiosidade presente na 

diversidade religiosa, em consonância com os direitos humanos.   

● Contextualizar as figuras geométricas na dimensão do perímetro e da área na 

construção de um espaço sagrado, facilitando a vivência da religiosidade estando de acordo com 

os princípios estabelecidos pelos direitos humanos. 

● Fortalecer o diálogo interdisciplinar.    

 

2 Discussões 

 

 No decorrer da execução dessa experiência pedagógica, ficou evidente o interesse dos 

estudantes pela temática em estudo. Durante a execução das atividades pedagógicas nas aulas 

de Ensino Religioso com a turma do terceiro ano do Ensino fundamental séries iniciais, ficou 

nítido o envolvimento dos educandos no esforço de compreender a aproximação dos conteúdos 

do Ensino Religioso com a disciplina de Matemática, numa perspectiva interdisciplinar, estando 

de acordo com a BNCC.    

As figuras geométricas estão presentes em muitas igrejas, templos, santuários, casas de 

oração, terreiros, mesquitas, sinagogas, capelas, catedrais, entre outros. As formas geométricas 

mais visíveis nestes espaços sagrados são o retângulo, quadrado, circulo, triangulo, cilindro. 

Estas formas geométricas estão presentes tanto na parte interna quanto na parte externa dessas 

construções. Em alguns símbolos religiosos presentes nesse espaços considerados sagrados 

constatamos algumas formas geométricas, tais como: a cruz, cálice, cibório, ostensório, pão 

ázimo, Livro Sagrado, Arca, Tábuas da Lei, entre outros.  

Um espaço sagrado construído de acordo com todas as exigências previstas em lei 

possibilita as práticas religiosas das pessoas, atendendo também os requisitos previstos pelos 
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direitos humanos estando em consonância com a diversidade religiosa. Junto com a diversidade 

religiosa está presente a diversidade cultural, ou seja, estes espaços sagrados são frequentados 

por pessoas de diferentes culturas e tradições religiosas. De acordo com Cecchetti (2008, p. 21), 

a diversidade cultural é reconhecida por muitos grupos religiosos e não religiosos como 

patrimônio da humanidade. O mundo em que vivemos é marcado pela diversidade. Cada 

comunidade, grupo social, religioso, não religioso é identificado por um conjunto de símbolos e 

de significados que são vistos como parâmetros para a caracterização das identidades pessoais 

e grupais. 

Tanto a diversidade cultural quanto a diversidade religiosa necessitam de 

reconhecimento, de valorização e de compreensão como um bem de toda a humanidade. Esta 

atitude por parte do ser humano é algo indispensável, pois fortalece a busca da preservação e 

da dignidade de todas as pessoas religiosas e não religiosas, estando de acordo com os 

princípios estabelecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. A atitude de respeito 

em prol da diversidade cultural e religiosa precisa ser aceita como uma garantia da promoção 

dos direitos humanos e da terra enquanto um patrimônio que possibilita a construção de espaços 

sagrados para a vivência da diversidade religiosa.  

Cada cultura, grupo religioso e não religioso é constituído de sujeitos que possuem um 

modo de ver e perceber a realidade de modo distinto. Essas diferentes formas de ver e de 

perceber a realidade estão imbuídas de sentidos e de significados a partir de cada um dos sujeitos 

que fazem parte deste ou daquele grupo. Um grupo de pessoas, ao estarem participando de um 

ritual religioso, trazem consigo diferentes formas de ver e de perceber o ritual. Quando fazemos 

referência à geometria presente no espaço sagrado, é possível constatar o movimento da 

consciência da pessoa a partir da realidade. Para muitas pessoas religiosas tudo aquilo que 

possui consciência reproduz na mente da pessoa uma imagem que representa a ideia de espaço, 

de dimensão e de tempo.  

Nestes espaços sagrados é possível constatar a reconstrução de identidades religiosas e 

não religiosas de forma híbrida, fragmentada e multifacetadas. Mesmo que nestes lugares é 
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notório a busca por uma uniformização das crenças religiosas, as pessoas possuem diferentes 

histórias de vida, personalidades e modos de ser e de viver. As formas geométricas nos espaços 

sagrados introduzem na mente dos indivíduos diferentes formas de crer e de compreender os 

acontecimentos religiosos. Assim como cada forma geométrica possui seu sentido e seu 

significado, o mesmo ocorre nos rituais, nas práticas religiosas, nos símbolos religiosos e nos 

acontecimentos religiosos. Dessa forma, a diversidade cultural e religiosa constitui um fator de 

desenvolvimento no âmbito da existência afetiva, moral, intelectual e espiritual.  

     

3 Metodologia 

 

 Na execução das atividades pedagógicas em sala de aula com a turma, ficou evidente a 

necessidade de elaborar um planejamento permeado de uma metodologia capaz de atender o 

objetivo geral e os objetivos específicos propostos. Para alcançar esta meta, foi levado em 

consideração a realidade dos educandos da turma, bem como um conjunto de atividades que 

estivessem ao alcance da capacidade de aprendizagem e de assimilação dos conteúdos por 

parte dos estudantes da turma.  

 Partindo destas circunstâncias descritas acima, foram executadas as seguintes atividades 

pedagógicas a partir de uma metodologia que proporcionasse ao educandos uma melhor 

compreensão dos conteúdos em uma perspectiva interdisciplinar, estando de acordo com os 

conteúdos descritos na BNCC:  

● Diálogo interativo mostrando a aproximação da matemática com o Ensino Religioso, 

estando de acordo com a BNCC; 

● Explicação e exercício sobre os elementos das figuras geométricas relacionando-os com 

a diversidade religiosa e os direitos humanos;   

● Demonstrar a aplicação das figuras planas nos espaços sagrados, diferenciando o plano 

do espacial; aplicação de exercício sobre o tema; 



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

179 

● Visita a um espaço sagrado reconhecendo o espaço, perímetro e área, estando em 

consonância com os direitos humanos na diversidade religiosa;  

● Explicação sobre vértices e lados; copiar e colorir desenho de um espaço sagrado e 

recortar em forma de figuras geométricas; 

● Treinar recortes de figuras de espaço sagrado em várias figuras geométricas; cálculo 

da área construída; Recorte e colagem de folhas com as figuras geométricas;  

● Exercício com os estudantes para apresentação do trabalho = montar um quebra-

cabeça de um espaço sagrado recortado em figuras geométricas; 

● Apresentação do trabalho pelos estudantes.    

 Na visita que os estudantes realizaram em uma Igreja, perceberam a importância de 

saber calcular a área a ser construído, de tal forma que atenda a todas as exigências previstas 

na legislação. Os estudantes constataram a importância do planejamento na construção de um 

espaço sagrado que venha a atender as necessidades das pessoas ao frequentarem este 

espaço. Ter corredores que facilitam a movimentação das pessoas de um lugar para outro no 

decorrer de um ritual religioso, o espaçamento entre os bancos para as pessoas poderem sentar, 

o acesso para as pessoas com necessidades especiais, a estética a ser implantada nesse espaço 

sagrado, a visibilidade das pessoas no decorrer dos rituais, bem como os objetos que serão 

inseridos nesse espaço, de tal forma que não delimitem a movimentação das pessoas neste local.  

 

4 Resultados alcançados 

 

 A realização desta atividade pedagógica possibilitou uma melhor compreensão da 

utilização das diferentes figuras geométricas na construção de um espaço sagrado das Tradições 

Religiosas, estando de acordo com a BNCC. Dessa forma, os estudantes explicitaram com 

clareza os nomes das diferentes figuras geométricas e, a partir delas, demonstraram que é 

possível montar um quadro, uma fotografia de um espaço sagrado utilizando diferentes figuras 

geométricas. 
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 Durante a execução das atividades em sala de aula, os educandos demonstraram muito 

interesse e estavam muitos dispostos a perceber a aproximação das formas geométricas com os 

conteúdos do Ensino Religioso previstos no BNCC, numa perspectiva interdisciplinar. Cada um 

dos estudantes da turma compreendeu como um espaço sagrado pode estar caracterizado pela 

presença de diferentes formas geométricas.  

  Partindo da compreensão de Eaton (2009, p. 114), os estudantes compreenderam que 

as expressões religiosas presentes nos espaços sagrados com as formas geométricas 

transmitem a afirmação de que a vida é um dom precioso, inalienável, infinito, inestimável e 

precisa ser respeitado por todos os seres humanos, religiosos e não religiosos. Estando num 

espaço sagrado, o sujeito está em constante comunicação consigo mesmo, com o outro e com o 

Transcendente. Esta comunicação, tendo ou não a influência das formas geométricas, nos 

transmitem a importância de valorizarmos a vida humana e de compreendermos a noção de 

sagrado.  

 Assim sendo, os estudantes concluíram que o ser humano necessita da comunicação, 

do diálogo na construção da sua identidade cultural e religiosa, sempre levando em consideração 

que os espaços sagrados podem conter diferentes formas geométricas, tanto na sua parte 

externa, quanto na sua parte interna. Cada uma das formas geométricas transmite uma 

significação e uma ressignificação na estrutura de um espaço sagrado, atendendo as exigências 

previstas em favor da diversidade religiosa e dos direitos humanos.  

 

5 Considerações Finais 

 

 Considerando a importância das medidas na execução e construção de um espaço 

sagrado para melhor vivência da religiosidade das pessoas, a presença das figuras geométricas 

visam definir com mais exatidão o espaço a ser utilizado na construção do espaço sagrado das 

Tradições Religiosas, estando de acordo com os direitos humanos e a diversidade religiosa.  



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

181 

 Os estudantes da turma demonstraram satisfação por terem alcançados as metas que 

foram propostas no objetivo geral e nos objetivos específicos a partir da metodologia aplicada na 

execução da atividades propostas no planejamento. Ficou evidente nos estudantes um 

crescimento intelectual e um acréscimo na ‘bagagem’ de aquisição de novos saberes, de novos 

conhecimentos. A partir da metodologia aplicada, os estudantes perceberam diferentes maneiras 

de trabalhar a aproximação da matemática com o Ensino Religioso na perspectiva interdisciplinar, 

em integração com os conteúdos propostos pela BNCC.   

 Assim sendo, o desenvolvimento das figuras geométricas num espaço sagrado introduz 

a possibilidade de organizar este espaço a partir dos conceitos da matemática, estando em 

consonância com os princípios estabelecidos pelos Direitos Humanos e a diversidade religiosa, 

num exercício interdisciplinar.   

 

Palavras-chaves: Diversidade religiosa; figuras geométricas; direitos humanos; espaço sagrado.  
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GT 3 – FORMAÇÃO DOCENTE E ENSINO RELIGIOSO 

 

 

Coordenação:  

Dr. Amauri Carlos Ferreira (PUC-Minas) 

Dr. Henri Luiz Fuchs (IFRS – Campus Bento Gonçalves)  

Me. Maria José Torres Holmes (SEDEC – FONAPER/PB) 

 

Este Grupo de Trabalho buscou problematizar, discutir e socializar referenciais, políticas 

e práticas relacionadas à formação inicial e continuada dos profissionais da Educação Básica, 

especificamente na área de Ensino Religioso. 
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ENSINO RELIGIOSO e BNCC: relato de um exercício de formação continuada na 

Rede Municipal de Blumenau/SC 

 

 

Simone Riske-Koch70 

Elga Holstein Fonseca Doria71 

Aluisiane Kraisch72 

 

1 Introdução 

 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017), o Ensino 

Religioso ao longo da história da educação brasileira, assumiu diferentes perspectivas teórico e 

metodológicas, geralmente de viés confessional ou interconfessional. Em função dos ideais de 

democracia, inclusão social e educação integral, distintos setores da sociedade civil passaram a 

reivindicar a abordagem do conhecimento religioso e o reconhecimento da diversidade religiosa 

no âmbito dos currículos escolares. Em Blumenau, não foi diferente, o Ensino Religioso se fez 

presente na história da educação da rede.    

Os princípios e os fundamentos que devem alicerçar epistemologias e pedagogias do 

Ensino Religioso, são estabelecidos a partir da Constituição Federal de 1988 (artigo 210) e da 

LDB nº 9.394/1996 (artigo 33, alterado pela Lei nº 9.475/1997). A função educacional do Ensino 

Religioso, enquanto parte integrante da formação básica do cidadão, é assegurar o respeito à 

diversidade cultural religiosa, sem proselitismos.  

 
70Doutoranda em Desenvolvimento Regional pela FURB. Professora titular na FURB, vinculada à Área de Ciências da 
Religião e Pedagogia. Participa como pesquisadora do grupo de pesquisa Ethos, Alteridade e Desenvolvimento 
(GPEAD/FURB) e Rede Nacional das Licenciaturas em Ensino Religioso (RELER). Contato: srkoch@furb.br  
71PÓS GRADUADA PSICOPEDAGOGIA IBEX. Coordenadora de área dos componentes curriculares Ensino Religioso, 
Geografia E História - SEMED - Secretaria De Educação Do Município De Blumenau. Contato: elgadoria@gmail.com  
72Graduada em Geografia pela UNIVALI. Atua como professora nos anos finais da Rede Pública Municipal de 
Blumenau. Contato: aluisiane@gmail.com  
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O Ensino Religioso é reconhecido como uma das cinco áreas de conhecimento do Ensino 

Fundamental de 09 (nove) anos, conforme as Resoluções CNE/CEB nº 04/2010 e 07/2010. 

Estabelecido como componente curricular de oferta obrigatória nas escolas públicas de Ensino 

Fundamental, com matrícula facultativa. Neste ínterim a rede municipal de educação de 

Blumenau acompanhando o movimento nacional, sistematizou as Diretrizes Curriculares 

Municipais para a Educação Básica - DCM (BLUMENAU, 2012), elaborou e ofertou cursos de 

formação continuada que contribuíram para a construção da área do Ensino Religioso no âmbito 

do município, cujas natureza e finalidades pedagógicas são distintas da confessionalidade. 

Em dezembro de 2017 com a homologação da BNCC pelo MEC, evidencia-se a 

necessidade de a rede municipal rever suas DCM e se aproximar da BNCC. Logo, também para 

o Ensino Religioso, uma vez que considerando os marcos normativos e, em conformidade com 

as competências gerais estabelecidas no âmbito da BNCC, o ER agora deve atender os seguintes 

objetivos: 

a) Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos, a partir das 

manifestações religiosas percebidas na realidade dos educandos; 

b) Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, no constante 

propósito de promoção dos direitos humanos; 

c) Desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre perspectivas 

religiosas e seculares de vida, exercitando o respeito à liberdade de concepções e o pluralismo 

de ideias, de acordo com a Constituição Federal; 

d) Contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a partir de 

valores, princípios éticos e da cidadania (BRASIL, 2017). 

Tendo em vista que: 

 
[...] a educação não é algo espontâneo na natureza, não é mera 
aprendizagem natural, que se nutre dos materiais culturais que nos 
rodeiam, mas uma invenção dirigida, uma construção humana que tem 
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sentido e que leva consigo uma seleção de possibilidades, de conteúdo, 
de caminhos (SACRISTÁN, 1999, p. 37). 

 

Nessa seleção de possibilidades e de caminhos, a partir das necessidades, 

contextualizações e demandas da rede de ensino, e, a fim de qualificar o processo de 

desenvolvimento, ensino e aprendizagem, a Secretaria Municipal de Educação – SEMED, ofertou 

em 2019 formação continuada para os diferentes componentes curriculares com uma carga 

horária significativa. Pensar e propor formação continuada, é compreender que: 

 
[...] o exercício da docência nunca é estático e permanente; é sempre 
processo, é mudança, é movimento, é arte; são novas caras, novas 
experiências, novo tempo, novo lugar, novas informações, novos 
sentimentos, novas interações (CUNHA, 2005, p. 81). 
 

Assim, este trabalho objetiva socializar o exercício de formação continuada para o Ensino 

Religioso realizada ao longo deste ano na rede municipal de Blumenau. Para tanto, o texto se 

organiza a partir: 

✔ da contextualização do Ensino Religioso em Blumenau, desde a organização 

curricular, a concepção do ER, até a formação continuada para os docentes que 

atuam na área; 

✔ apresenta os fundamentos teóricos e pedagógicos do Ensino Religioso segundo 

a BNCC (BRASIL, 2017); 

✔ relata a experiência de formação continuada desenvolvida no decorrer de 2019, 

seguido das considerações. 

 A relevância deste registro se encontra em conformidade com o movimento de qualificar 

o trabalho docente na educação básica. Deixamos às/aos leitoras/es o convite para se constituir 

cúmplices dessa jornada. 
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2 Ensino Religioso em Blumenau: conquistas e desafios da e na formação continuada 

 

O município de Blumenau está situado na Mesorregião do Vale do Itajaí, no estado de 

Santa Catarina. A paisagem e o espaço urbano de Blumenau desenvolveram-se entre o rio e a 

montanha e são fortemente condicionados pelos cursos d’água e pelas encostas dos morros, 

cobertos pela Mata Atlântica, que seccionam o tecido urbano (SIEBERT, 1999). 

Sua colonização foi efetuada a partir de 1850 por imigrantes alemães que receberam lotes 

de terra e passaram a se dedicar à agricultura. Antes da chegada dos primeiros imigrantes, as 

terras que hoje pertencem ao município de Blumenau, já eram habitadas por povos indígenas 

das etnias Kaingang, Laklaño Xokleng e Guarani. E, como a chegada de imigrantes alemães, 

seguidos de italianos e poloneses, a colônia, inicialmente agrícola, acabou tornando-se um 

importante polo industrial têxtil, tendo seu início em 1880, a partir da fundação da Cia. Hering. 

Segundo Silva (1977), a partir desse momento, a colônia transformou-se num dos maiores 

empreendimentos colonizadores da América do Sul, criando um centro agrícola e industrial de 

significativa importância, representando fontes de produção influentes na vida econômica do país.  

Atualmente, Blumenau também desponta como um dos principais polos de tecnologia do Brasil.   

 De acordo com a estimativa do IBGE em 2019, Blumenau possui uma população 

aproximada de trezentos e cinquenta e sete mil habitantes e é considerada a terceira maior cidade 

de Santa Catarina. A agenda cultural é focada nas festas baseadas no cotidiano e hábitos dos 

imigrantes europeus, com destaque para a cultura germânica, tendo como referência a 

Oktoberfest, maior festa alemã das Américas. 

Nas últimas décadas a cidade, que é considerada o centro econômico do Vale do Itajaí, 

vem atraindo pessoas de todo o país e, com elas, seus costumes particulares. Por isso podem 

ser vistos inúmeros templos dos mais diversos credos. De acordo com o IBGE Cidades, no Censo 

de 2010, é possível verificar que a maioria das famílias é migrante no município, totalizando 

50,37%, contra 49,63% de blumenauenses. Esse crescimento demográfico veio acompanhado 



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

188 

de uma perceptível variedade de crenças religiosas. Conforme o mesmo Censo (BRASIL, 2010), 

Blumenau contava com: 

Quadro da Diversidade Religiosa em Blumenau 

Sem Religião  8.389 pessoas 

Budismo 197 pessoas 

Candomblé 33 pessoas 

Católica apostólica brasileira 248 pessoas 

Católica apostólica romana 209.590 pessoas 

Católica ortodoxa 173 pessoas 

Espírita 4.568 pessoas 

Espiritualista 32 pessoas 

Evangélica 79.400 pessoas 

Hinduísmo 20 pessoas 

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias 199 pessoas 

Judaísmo 14 pessoas 

Não determinada e múltiplo 
pertencimento 760 pessoas 

Novas religiões orientais 158 pessoas 

Testemunhas de Jeová 3.808 pessoas 

Tradições esotéricas 68 pessoas 

Umbanda 340 pessoas 

Umbanda e Candomblé 372 pessoas 
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Outras religiões orientais 51 pessoas 

Outras religiosidades cristãs 842 pessoas 

Não sabe 121 pessoas 

Fonte: As autoras a partir do Censo (BRASIL, 2010). 
 

Blumenau tem atualmente quarenta e seis escolas de Ensino Fundamental e setenta e 

nove Centros de Educação Infantil. As Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Básica, 

resultado da produção coletiva com os/as professores/as 

representantes de cada componente curricular da rede, assim, 

“envolveu sujeitos e instituições, firmou parcerias, criou, 

transformou, (re)estruturou” (SILVA; GROSCH, 2012).  As DCM, 

publicadas em 2012, abordam conceitos levantados pelas 

unidades de ensino, que foram desenvolvidos nos grupos de 

trabalho e sistematizados no documento final, como: 

Educação/Escola, Educação e Cultura, Currículo, 

Infância/Adolescência, Juventude/Adulto, Aprendizagem, Planejamento, Gestão Educacional, 

Avaliação, Programas e Projetos Integrados, Educação do Campo e Educação Especial 

(BLUMENAU, 2012, p. 20). Além, de tratar especificamente cada componente curricular. 

As escolas da rede municipal de Blumenau contam com um currículo que atende a 

legislação nacional, logo o Ensino Religioso está presente. Porém, com um diferencial, no ER 

tem professor/a específico/a do primeiro ao nono ano, assim como alguns outros municípios no 

Brasil.  

O Ensino Religioso na rede municipal é orientado pelas DCM (BLUMENAU, 2012) que 

assim como a BNCC (BRASIL, 2017), é um ensino não confessional. Isto é, sem privilégio de 

nenhuma crença ou convicção. Esse componente curricular tem seus fundamentos 

epistemológicos e pedagógicos pautados na constituição federal de 1988, na LDB 9394/96 e hoje 

na BNCC de 2017, conforme vemos abaixo: 
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Fonte: As autoras. 

Segundo as DCM (BLUMENAU, 2012, p. 316), pretende-se que o Ensino Religioso auxilie 

na compreensão dos “fundamentos na busca das percepções religiosas humanas, apresentando 

a opção pela solidariedade, pela justiça e pela paz e que contribua para o convívio respeitoso e 

fraterno dos diferentes”.  

Para se construir experiência é necessário atuar sobre algo e receber a 
influência de alguma situação vivida. Ao romper desafios, fazer 
interrogações elabora-se crenças sobre o mundo, sentimentos diversos, 
ou seja, ao construir experiências temos a forma mais direta de adquirir 
significado sobre as nossas ações e construir experiências (TOZETTO, 
2017, p. 24539). 

 

Essa foi a intenção e o desafio do exercício de formação ora apresentado. 

  

3 Metodologia 

 

No decorrer de 2019, foram realizados encontros de formação continuada para e com os 

professores de Ensino Religioso. A metodologia utilizada na formação contemplou três momentos 

distintos: 
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Fonte: RISKE-KOCH, processo formativo. 

 

 Os encontros presenciais aconteceram entre os meses de março e agosto, num total de 

quatro dias e contemplaram: estudos voltados para o Ensino Religioso não confessional, rodas 

de diálogo, saídas a campo e seminário de socialização das atividades desenvolvidas nas 

escolas. O marco da formação de 2019 foi integrar nos encontros presenciais, momentos de 

estudo com visitas aos lugares e espaços sagrados acompanhados de reflexão após a visita.  

 Assim, no período matutino do primeiro encontro realizado no mês de março fizemos uma 

contextualização do Ensino Religioso no cenário nacional, estabelecendo relação entre a DCM e 

BNCC. À tarde, fomos a campo conhecer a Igreja Assembleia de Deus, foi uma visita de estudos 

orientada por um pastor - um dos líderes religiosos e acompanhada por uma roda de conversa. 

O critério utilizado para visitarmos esta comunidade de fé se deu pelo fato de muitos estudantes 

participarem dela e ela ser ainda pouco conhecida no grupo de docentes.  

No segundo encontro, a dinâmica foi período matutino no Espaço de Formação e 

Experimentação em Tecnologias para Professores – EFEX, com objetivo de conhecer o 

laboratório e inteirar-se de alguns recursos das metodologias ativas. E, assim, vivenciar as 

potencialidades de algumas tecnologias que o espaço dispõe e que podem ser utilizadas pelas/os 

professoras/es em suas práticas pedagógicas em sala de aula. Esta atividade foi precedida de 

uma roda de conversa sobre os desafios e potencialidades do uso de ferramentas tecnológicas 
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nas práticas pedagógicas. No período vespertino, todos/as participaram da roda de conversa com 

representantes indígenas das etnias Guarani Mbya e Laklãnõ Xokleng acerca de aspectos da 

História e Cultura de seus povos, para atender: a) a Lei nº 11.645/08, que estabelece que TODOS 

os componentes curriculares precisam trabalhar a cultura e história dos povos indígenas e afro-

brasileiros; b) ao que se espera do Ensino Religioso quando todos os conceitos precisam ser 

abordados na perspectiva das culturas e das tradições religiosas (indígenas, africanas, afro-

brasileiras, judaico, cristã e islâmica, espíritas, hindus, chinesas, japonesas, semitas, movimentos 

místicos, esotéricos, sincréticos, entre muitos outros), em um intrínseco diálogo com as filosofias 

de vida, as quais se ancoram em princípios cujas fontes advêm de fundamentos racionais, 

filosóficos, científicos, entre outros (BRASIL, 2017). 

Os Estudos à distância - consistiram numa carga horária destinada para escuto à 

distância. Para esta etapa utilizou-se a plataforma Google Classroom, em que todas/os 

professoras/es foram cadastrados e tiveram acesso ao um conjunto de referenciais teóricos, 

textos orientativos, e, puderam cadastrar suas atividades desenvolvidas.  

Em meio aos encontros presenciais, realizamos uma saída a campo na Aldeia Bugio do 

Povo Indígena Lãklaño – Xokleng, em Doutor Pedrinho, SC. Nesta atividade, tiveram a 

oportunidade de conhecer um pouco mais da história e cultura desse povo, como o espaço 

cultural, a Trilha da Sapopema, os diferentes tipos de alimentos e bebidas como o Mõg bebida 

típica fermentada com mel, miolo do xaxim bugio, e, alguns outros ingredientes, o idioma, as 

casas típicas, o mirante sobre a Mata Atlântica.  

O terceiro encontro, junho, foi marcado pelo estudo da teoria da atividade e dos roteiros 

de aprendizagem. Decorrente da concepção histórico-cultural de aprendizagem formulada por 

Vygotsky, Leontiev, Luria e outros pesquisadores da Academia Soviética de Psicologia, é uma 

teoria educacional que busca superar práticas tradicionais de ensinar “[...] bem a quem aprende 

facilmente e não ensinar a quem tem alguma dificuldade de aprender.” (HENTZ, 2000, p. 13).  
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Concebe a aprendizagem como sinônimo de apropriação e elaboração de conceitos, o 

que ocorre por meio de um processo ativo, visto que “ninguém aprende se não agir em direção 

de aprender” (HENTZ, 2000, p. 14).  

No período vespertino fomos à campo conhecer e aprender no Terreiro de Candomblé Ile 

Asé Omi Osun Casa das Águas D’Oxum em Blumenau. A visita foi guiada e orientada pelo 

Babalorixá - líder religioso, seguida da roda de conversa. Neste momento, as/os professoras/es 

puderam tirar suas dúvidas e compreender melhor o universo do Candomblé. A roda de conversa 

possibilitou avaliar a ida à campo e revelou o quanto ainda precisamos romper as barreiras 

internas, veja os dizeres de alguns docentes. Para salvaguardar a identidade das/os docentes 

utilizamos as letras P de Professor/a seguida das letras do alfabeto: 

Senti estranhamento, assim como as crianças se sentem muitas vezes nas aulas de 

ensino religioso. Eu tentei não ir. Eu me vi tão preconceituosa. E foi muito bom, pois lá me senti 

muito normal (PA) 

Ansiedade, apreensão, medo, RESPEITO (PB). 

Pela primeira vez me senti livre para falar da minha religião (PC). 

Me senti tranquila, pude relacionar teoria e prática (PD). 

Contribuiu para eu rever meu referencial teórico (PE). 

 

Esses dizeres sinalizam que temos muito a trabalhar nas formações iniciais e continuadas, 

no que diz respeito às religiões de matriz africanas e afro brasileiras.  

O último encontro culminou com o Seminário de socialização das práticas pedagógicas 

produzidas nas escolas e avaliação do processo formativo. Essas práticas foram desenvolvidas 

com as/os estudantes do ensino fundamental nas escolas. Tivemos práticas envolvendo os 

lugares e espaços sagrados, mitos, símbolos, altruísmo, lideranças, alteridade, morte, dentre 

outros. Essas práticas contaram com jogos, maquetes e mini maquetes, vídeos, jornal, trilhas, 

mapa mental, atividades que realmente despertam o interesse motivam as/os estudantes a 

participarem das aulas de Ensino Religioso. 
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4 Considerações Finais 

 

De acordo com a Proposta Curricular de Santa Catarina (2014, p. 31), é preciso 

“compreender o percurso formativo como um continuum que se dá ao longo da vida escolar, tanto 

quanto ao longo da vida, significa considerar a singularidade dos tempos e dos modos de 

aprender dos diferentes sujeitos”. Isto se aplica também a formação continuada e foi comprovado 

no exercício desenvolvido no decorrer de 2019 na rede municipal de Blumenau.  

Como vimos no registro da avaliação da ida a campo no Terreiro de Candomblé 

“Contribuiu para eu rever meu referencial teórico (PE).” Esse dizer indica que a visita pôs em 

xeque os conhecimentos que esse/a professor/a detinha sobre essa religião. Confirma que 

realmente o “processo de elaboração conceitual ocorre em todas as faixas etárias, em uma 

crescente complexidade que não se esgota com o amadurecimento físico-corpóreo humano” 

(FERRI, LACERDA E RAUSCH, 2019, p. 15).  

Cabe, portanto, ao Ensino Religioso:  

 
contribuir, por meio do estudo dos conhecimentos religiosos e das 
filosofias de vida, na construção de atitudes de reconhecimento e respeito 
às alteridades, na promoção da liberdade religiosa e dos direitos 
humanos. E, também, desenvolver práticas pedagógicas na perspectiva 
da interculturalidade que questionem e enfrentem processos de exclusões 
e desigualdades, e que encaminhem vivências fundamentadas no 
conhecer, no respeitar e no conviver entre os diferentes e as diferenças 
(SANTA CATARINA, 2019, p. 455).  
 

E, para se conseguir fazer isso no Ensino Religioso no ensino fundamental, é preciso 

primeiro a/o docente se apropriar dos conhecimentos religiosos e das filosofias de vida, para 

então conseguir desenvolver práticas pedagógicas na perspectiva da interculturalidade.  

Assim, o processo de formação de docentes para o Ensino Religioso na atualidade 

brasileira “deve contribuir na constituição de profissionais com sensibilidade, discernimento e 
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equilíbrio na mediação das relações com o fato religioso em suas diversas manifestações no 

cotidiano escolar” (OLIVEIRA et al, 2007, p.125). Como um/a docente terá discernimento se como 

vimos nos dizeres acima elas/es ainda sentem: [...] estranhamento [...]. Eu tentei não ir. Eu me vi 

tão preconceituosa. [...] (PA); Ansiedade, apreensão, medo, [...] (PB)? 

Ao serem questionados sobre a formação continuada na rede municipal de Blumenau 

deste ano, as/os participantes foram unânimes em destacar: os aprendizados, as trocas, o 

formato, o incentivo a socialização. O caminho da formação inicial e continuada na direção do 

Ensino Religioso não confessional, conforme preconiza a BNCC nos parece o mais acertado.  

 

Palavras-chaves: Ensino Religioso; BNCC; Episte(me)todologia; Práticas Pedagógicas. 
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O COMPONENTE CURRICULAR DE ENSINO RELIGIOSO E AS RESOLUSÕES 

VIGENTES 

 

Sidney A. da C. Damasceno73  

Lusival Antonio Barcellos74  
 

1 Introdução 

 

Este texto versa sobre a necessidade da atualização dos sujeitos envolvidos com a 

implantação e consolidação do componente curricular do Ensino Religioso (ER) e suas interfaces 

com as Resoluções as quais lhe dizem respeito e são pertinentes ao cumprimento das metas e 

objetivos previstos para a Educação Brasileira. 

Visto que historicamente, o ER que já foi negado e mal-entendido por diversos 

seguimentos e, entre suas idas e vindas, apresenta na atualidade, um momento em que o 

Conselho Nacional de Educação (CNE), através de seu Conselho Pleno (CP), reconhece a sua 

importância como práxis educativa em sala de aula, corroborando diretamente no potencial da 

consciência crítica/reflexiva dos educandos.  

A partir desse contexto, este resumo expandido tem como objetivo problematizar falas e 

posturas presenciadas no desempenho de alguns gestores públicos com relação ao ER. As quais, 

foram presenciadas como professor de ER, pesquisador na área e no exercício de representante 

dos professores de ER na presidência da Associação Paraibana de Professores de Ensino 

Religioso (ASPERPB). Sendo que dentre as demais legislações sobre a temática, o foco no 

presente estudo fundamenta-se a partir da Base Nacional Comum Curricular, (BRASIL, 2017a) e 

 
73 Doutorando no Programa de Pós-graduação em Ciências das Religiões (PPGCR), da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), professorsacd@gmail.com.  
74 Doutor em Educação (UFRN, 2005), professor Associado do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências das Religiões (PPGCR), da UFPB, lusivalb@gmail.com. 
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das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Licenciatura em Ciências da Religião 

(BRASIL, 2018).  

 

2 Fundamentação Teórica  

 

Considerando-se o entendimento jurídico no Direito Administrativo do que vem a ser na 

Administração Pública um Ato Administrativo e a competência de administrar e organizar cada 

um de seus próprios órgãos através dos mesmos, este trabalho parte das Resoluções de nº 2, 

de 22 de dezembro de 2017 e de nº 5, de 28 de dezembro de 2018, do CNE/CP, ao articular suas 

relações com as posturas de alguns gestores, as quais se observam na prática como 

desatualizadas e incompatíveis com as normatizações instituídas por estas Resoluções.   

Bem como, acentua que a ciência do propósito inerente a um Ato Administrativo das 

Resoluções aqui referidas (sem a pretensão de aprofundar o tema) é fundamental tanto mediante 

as possibilidades dos acessos no exercício da autoridade – desde um gestor (chefes do 

executivo, secretários de educação, diretores e membros que constituem uma gestão escolar) 

até todo e qualquer cidadão brasileiro; quanto para que o profissional ao interagir com a 

implantação e consolidação do ER nas Redes dos Sistemas de Educação, nas escolas, nas 

plataformas de compartilhamento de vídeos, nas redes sociais75,  consiga distinguir das e nas 

opiniões pessoais e os aspectos que determinam o quê e o como o ER encontra-se e deve ser 

tratado na atual conjuntura da BNCC e das DCNCR. 

 

  

 
75 Como acentua no vídeo: O impacto das redes sociais na vida das pessoas, o entrevistado Leandro Karnal entre 

outras importantes e atuais reações das pessoas ao mundo virtual explica que: “A internet possibilita qualquer 
pessoa, de qualquer canto do mundo, expresse qualquer ideia, em grau de igualdade com um especialista” (12:41 
min/seg.). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2EkrD3eNe5c&t=2s> Acesso em: 24 set. 2019. 
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3 Metodologia 

 

Como acentua Teixeira (2010, p. 43), este Resumo Expandido caracteriza-se conforme um 

texto de revisão literária, suportado nas resoluções do CNE/CP, de abordagem qualitativa do tipo 

bibliográfica (GIL, 1994, p. 44) e apoiado em técnicas de pesquisa que se classificam de acordo 

com uma abordagem qualitativa, do tipo bibliográfica. Bem como, consoante frisa Andrade (2002, 

2010, p. 112), categorizada com os mesmos aspectos de uma pesquisa descritiva, pois está 

voltada a observar, registrar, analisar, classificar e interpretar os fatos. 

 

4 A Resolução como Ato Administrativo, a BNCC, a DCNCR e a (des)atualização de 

gestores 

 

4.1 A Resolução como Ato Administrativo 

 

A categoria dos Atos Administrativos, segundo o Direito Administrativo, constitui-se na 

ação da administração pública76 e dos seus integrantes como uma das maneiras que o poder 

executivo na atividade pública exerce a competência de administrar e organizar cada um dos 

seus órgãos77. Nesse contexto, os princípios regentes da administração pública, conforme 

estabelecidos pelo Artigo 33, da Constituição Federal brasileira de 1988, são entendidos a partir 

 
76 Compreendendo-se no aspecto subjetivo que as pessoas denominadas de jurídicas nas modalidades da 

administração são as formadas pelos municípios, estados e a União – pelo conjunto dos seus órgãos públicos 
vinculados aos mesmos através de um ministério, uma secretaria e outros modos.  

77 O professor Carlos Barbosa ressalta que no tocante a Presunção de Legitimidade e Veracidade dos Atos 
Administrativos, eles são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim, a Administração não 
tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu; 
e devido este atributo está presente em todos os atos administrativos, por conseguinte, quanto ao Princípio da 
Autoexecutoriedade, compreende-se que o mesmo determina que a Administração Pública não precisa se socorrer 
ao judiciário para executar os próprios atos.  

   Disponível em: 
<https://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalTvJustica/portalTvJusticaNoticia/anexo/Carlos_Barbosa_Atos_administ
rativos_Parte_1.pdf>  Acesso em: 24 set. 2019. 
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do princípio de que o interesse do coletivo apresenta supremacia em relação ao interesse 

individual, compreendendo-se que uma autoridade administrativa não tem a opção para deliberar 

se executa ou não o que é a sua obrigação para com o interesse público.   

Assim, ao observar-se constatações dos entendimentos a respeito do Ato Administrativo, 

como o faz Massahiro (2014)78 e sublinha Figueiredo (2000, p. 174) ao conceituar que o “[...] ato 

administrativo é a norma concreta, emanada pelo Estado, ou por quem esteja no exercício da 

função administrativa, que tem por finalidade criar, modificar, extinguir ou declarar relações 

jurídicas entre este (o Estado) e o administrado, suscetível de ser contrastada pelo Poder 

Judiciário”, observa-se que como uma Resolução é um Ato Administrativo, conforme estabelece 

o Direito Administrativo e a doutrina majoritária, ela não deve ser ignorada por quem quer que 

seja, nem por quaisquer que sejam os evocados motivos.  

 

4.2 A Resolução que instituiu a BNCC 

Nesse viés, a BNCC, que foi constituída pela Resolução de nº 02, de 22 de dezembro de 

2017, do CNE/CP, sobre o propósito que “Institui e orienta a implantação da Base Nacional 

Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas 

modalidades no âmbito da Educação Básica” e em seu Artigo 1º, afirma que:   

 
A presente Resolução e seu Anexo instituem a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), como documento de caráter normativo que define o 
conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como 
direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da Educação Básica 
escolar e orientam sua implementação pelos sistemas de ensino das 
diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes 
escolares. (BRASIL, 2017, p. 4).  
 

E ressalta quanto a essas aprendizagens essenciais que “[...] todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo que tenham 

 
78 Atos Administrativos. Juliano Nishi Massahiro. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/33146/atos-

administrativos>  Acesso em: 23 set. 2019.   
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assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento [...]” (BRASIL, 2017a, p. 7), bem 

como, especificamente quanto ao ER, ela esclarece (BRASIL, 2017a, p. 434) que: “O 

conhecimento religioso, objeto da área de Ensino Religioso, é produzido no âmbito das diferentes 

áreas do conhecimento científico das Ciências Humanas e Sociais, notadamente da(s) Ciência(s) 

da(s) Religião(ões)”.  

Assim, observa-se que a BNCC ao apresentar o componente curricular de ER 

fundamentado na(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões) ela ao mesmo tempo que normatiza um 

Ensino Religioso de caráter científico, deixa nítido que esse componente curricular na educação 

brasileira não está organizado com nenhum aspecto confessional e/ou devocional, no sentido de 

favorecer qualquer tipo de proselitismo religioso.    

 

4.3 A Resolução que institui as DCNCR 

Por sua vez, as DCNCR que foram constituídas pela Resolução CNE/CP nº 5, de 28 de 

dezembro de 2018, normatiza em seu artigo 2º que “O curso de licenciatura em Ciências da 

Religião constitui-se como habilitação em nível de formação inicial para o exercício da docência 

do Ensino Religioso na Educação Básica” (BRASIL, 2018a, p. 1) vão ao encontro das concepções 

conforme apresentadas dentro da perspectiva de um ER fundamentado na(s) Ciência(s) da(s) 

Religião(ões).  

Consequentemente, ao considerar-se as DCNCR, verifica-se que entre algumas questões 

de suma importância, a implementação desse curso de Ciência(s) da(s) Religião(ões) nas 

universidades públicas brasileiras encontra-se como uma das mais urgentes. Primordialmente, 

porque dele dependem os estudantes brasileiros para que possam ter professores devidamente 

habilitados na área (e essas aberturas de novos cursos ainda precisarem ser planejadas e 

implementadas) para que a demanda nacional seja atendida e o sucesso da BNCC seja 

garantido.  
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4.4 A (des)atualização de gestores 

Dentro desse contexto, ao considerar-se que se comparado com as demais licenciaturas, 

o professor de ER com formação inicial em Ciência(s) da(s) Religiõe(s) é docente que tem uma 

sólida formação para lecionar nesse componente curricular; por conseguinte, alguns gestores 

podem questionar aos professores e as Instituições formadoras da Licenciatura em Ciências das 

Religiões sobre:  

a) Como ensinar na prática o componente curricular de ER de maneira adequada?  

b) Como implantar uma formação continuada para os professores que estão no 

exercício profissional da docência na Educação Básica?  

Verifica-se que dentre os grandes empecilhos vivenciados nessas conexões encontra-se 

a desatualização dos gestores públicos. Posto isso, no sentido de que muitas vezes, 

equivocadamente, as ações, reações e pensamentos a respeito da hodierna perspectiva do ER, 

aparentemente se apresentam como se fosse firmada na antiga interpretação do “sem ônus para 

os cofres públicos”, como presente estava na primeira versão da Lei de Diretrizes e Base 

9.394/96, no Artigo 33. O qual, conforme Holmes (2016, p. 177), “A atuação de educadores, 

líderes religiosos e do FONAPER conseguiram reverter esse quadro junto ao Congresso 

Nacional, depois de vários projetos apresentados para dar nova redação ao Artigo 33, originando 

assim a Lei 9.475/97”. 

Entretanto, mesmo estando o ER componente curricular de amparado pela legislação, 

ainda se observam as ações preconceituosas e desrespeitosas empreendidas na implementação 

das políticas públicas, quando suscitam questões como:  

c) O que nas políticas públicas de formação de professores justificam o continuar 

destinando verbas para os demais componentes curriculares que estão na BNCC e o 

não se destinar verbas para o do ER? 

d) Porque certos gestores públicos são contrários as políticas públicas de 

implementação do ER nas Redes dos Sistemas de Ensino?  
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As quais, de certo modo não fazem mais nenhum sentido, ao observar-se: o que constata 

Freitas (2018, p. 218) ao inferir que  

 
[...] um novo cenário se descortina com a oferta do ER nos sistemas de 
ensino; porém agora de modo oficial abarcando o que a disciplina 
preconiza: compreender e descrever o conhecimento religioso na 
perspectiva do respeito e reconhecimento das alteridades dos/das 
estudantes sejam eles/elas religiosos ou não.  
 

O considerar de Cecchetti e Pozzer (2015, p. 335-336) de que o viabiliza o estudo dos 

saberes religiosos e não religiosos na escola, por meio do conhecer as diferentes crenças, grupos 

e tradições religiosas com o objetivo de o educando compreender e interpretar a realidade social 

e superar o analfabetismo religioso. 

E ser notório no cenário nacional, como denunciado pelos estudiosos, que em muitos 

municípios brasileiros ainda não foi disponibilizado o componente curricular de ER no Ensino 

Fundamental (privando os estudantes brasileiros das aprendizagens do componente curricular 

de ER), assim como, na atualidade, verificar-se um boicote do Ministério da Educação de não 

providenciar para o ER a formação necessária para ser efetiva a Formação docente pela 

implementação da BNCC nos Estados. 

 

5 Considerações Finais   

 

 Ao observa-se, conforme o Direito Administrativo aprecia, o significado e a relevância que 

uma Resolução possui como um Ato Administrativo, segundo as Leis e a Doutrina majoritária do 

Direito, infere-se que se torna mais claro o que são os deveres dos gestores públicos, os direitos 

dos estudantes como cidadãos e a atenção que os professores de ER devem investir em sua 

formação docente.  

 Logo, como a BNCC e as DCNCR foram instituídas em consonância com a perspectiva 

da docência de ER fundamentado na Ciência(s) da(s) Religião(ões), então: os gestores têm 
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literalmente, mediante as questões aqui levantadas e o que essas Resoluções apresentam ao 

disciplinar matéria que é relativa à sua competência específica, estabelecendo, 

consequentemente através da carga normativa, regras, padrões, deveres, responsabilidades, 

incumbências e atribuições, o dever de observá-las e cumpri-las como Atos Administrativos que 

são.  

Os estudantes e as comunidades escolares, têm o direito de reivindicarem que suas aulas 

sejam ministradas por um professor devidamente habilitado nas Ciência(s) da(s) Religião(ões). 

Para que consequentemente eles possam ter bom êxito quanto ao conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais e as competências específicas de Ensino Religioso. 

Assim como, os profissionais que apresentam do decorrer do tempo dedicação na 

ministração das aulas de ER e não têm essa habilitação em Ciência(s) da(s) Religião(ões), devem 

atentar para a necessidade de conquistá-la o mais breve possível, para que possam então, 

continuar a maximizar todo o seu potencial adquirido com a práxis no exercício profissional da 

docência como professor de Ensino Religioso e permanecer devidamente habilitado na forma da 

Lei. 

 

Palavras-chaves: Ensino Religioso; Ciência(s) da(s) Religião(ões); Atos Administrativos; 

Conselho Nacional de Educação; Gestores. 
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O DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO NO CONTEXTO GRUPAL PSICOLÓGICO 

 

Marineide Felix de Queiroz Brito79 

Maria José Torres Holmes80 

Lusival Antonio Barcellos81 

 

1 Introdução 

 

Esta pesquisa é uma parte da dissertação de Mestrado do Programa Pós-Graduação em 

Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), intitulado: Caminhos 

Educacionais e Espirituais nos Grupos Terapêuticos Psicológicos na Cidade de Goiana-PE, da 

Policlínica Nossa Senhora da Vitória.  

Por ocasião da observação dos conflitos existenciais de caráter religioso dentro dos 

grupos terapêuticos da referida Policlínica acima citada, encontramos na Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB), o grupo de pesquisa, denominado de Formação, Identidade - 

Desenvolvimento - Liderança de Professores em Ensino Religioso (FIDELID), os meios que nos 

subsidiassem quanto à questão da diversidade cultural religiosa, suscitando assim uma grande 

curiosidade e ao mesmo uma esperança em resolver tais conflitos.  

Essa busca levou-nos a refletir sobre a importância da formação docente, pois 

FIGUEIREDO (2015, p 67) assegura que: “A capacitação profissional do professor não pode ser 

esquecida em nenhum sistema educacional. Esta formação está a exigir, em tempos globais, 

maior investimento e dedicação do que em épocas anteriores.” 

 
79 Mestranda em Ciências das Religiões pela UFPB. Psicóloga Clínica da Policlínica Municipal de Goiana/PE. Grupo 
de Pesquisa: FIDELID. Sócia do FONAPER. Contato: felixmarineide@gmail.com 
80 Mestre e Especialista em Ciências das Religiões - UFPB. Doutoranda em Ciências das Religiões pela UFPB. 
Aposentada. Grupo de Pesquisa FIDELID. Membro FONAPER.  Contato: mjtholmes@yahoo.com.br 
81 Doutor em educação. Professor do Programa de Pós-Graduação e do Departamento de Ciências das Religiões da 
Universidade Federal da Paraíba. E-mail: lusivalb@gmail.com 

mailto:felixmarineide@gmail.com
mailto:mjtholmes@yahoo.com.br
mailto:lusivalb@gmail.com
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Todavia, a pesquisa não irá mensurar a existência do Transcendente, mas observar a 

evolução do quadro clínico dos pacientes, independentemente de sua formação religiosa. Assim 

sendo, este trabalho apresenta como objeto de estudo a investigação acerca da compreensão 

quanto à influência das divergências religiosas, nesses grupos terapêuticos frente aos problemas 

existenciais da vida.  

O estudo apresenta as seguintes questões em foco: De que maneira os membros 

participantes da terapia de grupo podem contribuir na construção de um diálogo inter-religioso? 

Como os esclarecimentos sobre intolerância religiosa influenciam na convivência e no respeito à 

diversidade cultural presente nos grupos terapêuticos?  

O objetivo desse estudo é: analisar as causas que levam à intolerância religiosa e suas 

implicações espirituais e educacionais, que interferem no relacionamento das pessoas das 

diversas religiões que fazem parte dos Grupos Terapêuticos psicológicos.   

A educação em cidadania nos prepara para a aprendizagem de convivência intercultural 

no respeito aos ideais pessoais de cada cidadão. Sendo assim esse conhecimento, nos leva para 

uma melhor visão de entendimento das diferenças individuas de cada ser humano dentro de um 

mundo globalizado.  

A compreensão intercultural é algo importante para o aprendizado de convívio com as 

crenças religiosas e suas práticas de fé. As oportunidades de convivência com as teorias e 

conceitos inter-religiosos fluem na sensibilidade para compreensão dos indivíduos no respeito as 

suas escolhas de crenças religiosas, como também efetivamente na transformação do respeito 

ao outro, ou seja, o respeito entre as pessoas. Mesmo porque, existem aqueles que não têm 

crença religiosa ou em nada acreditam. 

O artigo 18º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) assegura que: 

 
Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de 
religião; este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de 
convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, 
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sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, 
pela prática, pelo culto e pelos ritos. 

 

As decisões de seguir uma fé ou não é uma parte determinante para alguns indivíduos. 

Crenças religiosas e suas práticas de fé poderá haver conflitos pessoais e desconfortos desde 

que ocorra o desrespeito mediante perda de perspectiva quando se sentem julgado por um de 

seus valores fundamentais, como a religião. É necessário se ter uma mente aberta para um 

diálogo com habilidades eficazes. 

A compreensão de novas experiências religiosas exige um pensar aprofundado, refletindo 

ter uma experiência de fé diferente da do outro. O processo a nova experiência com análise e 

discussão com entendimentos podem gerar conexões bem significativas e de boa relação com 

as pessoas de diferentes religiões em uma apropriada convivência de relação respeitosa entre 

os seres humanos e também no processo de adaptação a novos ambientes de convivência de 

diversas religiões.  

O diálogo inter-religioso é a ideia de que as diferentes religiões do mundo devem evitar a 

busca pela supremacia mundial e, ao invés disso, devem dialogar e se respeitar mutuamente, 

cuja função é o compromisso que deve ser existir nas relações entre as diversas religiões. RICCI, 

Dom Luiz Antonio Lopes82. 

Cabe aqui apresentar a distinção entre ecumenismo e diálogo inter-religioso. O 

ecumenismo diz respeito à relação entre igrejas cristãs e, consequentemente, entre cristãos. Já 

o diálogo inter-religioso refere-se à relação entre religiões e grupos religiosos. Buscar essa 

convivência respeitosa é hoje uma regra de ouro, um imperativo moral. O diálogo inter-religioso 

é um dos grandes desafios da era da globalização, momento em que as mais diferentes culturas 

se encontram. Considerando que, a paz entre as nações preza pelo respeito entre as diversas 

culturas e religiões existentes no mundo.  

 
82 Ecumenismo e diálogo inter-religioso. Disponível em: http://www.cnbb.org.br/ecumenismo-e-dialogo-inter-religioso-
2/ Acesso em 18/08/2019. 
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De acordo com os PCNER83 (2009, p. 33-34) “O Ensino Religioso necessita cultivar a 

reverência, ressaltando pela alteridade que todos são irmãos. Só então a sociedade irá se 

conscientizando de que atingirá seus objetivos desarmando o espírito e se empenhando, com 

determinação, pelo entendimento mútuo”. Assim sendo, podemos compreender que, o diálogo 

inter-religioso é a instauração de uma comunicação entre fiéis de várias correntes religiosas. 

Nessa pesquisa pretendemos desenvolver uma abordagem sobre alguns teóricos que 

fundamentarão este artigo. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

Essa proposta envolve uma pesquisa bibliográfica de autores a respeito do diálogo inter-

religioso dentro de um grupo de pessoas com uma diversidade religiosa entre os participantes 

dos grupos terapêuticos de homens e mulheres acima dos 18 anos. No desenvolvimento da 

pesquisa iremos enfatizar a importância da espiritualidade enfocando também a diversidade e 

intolerância religiosa, ensino religioso e a questão do sagrado nos grupos terapêuticos de 

psicologia.   

BOFF, (1994, p. 17) no seu diálogo com Dalai-Lama sobre espiritualidade, refletiu que: 

“Parece-me que o principal a ser retido desse pequeno diálogo com o Dalai-Lama é que a 

espiritualidade é aquilo que produz dentro de nós uma mudança.” Por outro lado, Frei Betto (1994, 

p. 33) dialogando com Boff sobre Amor e Justiça como Frutos da Espiritualidade, firma que: “Amor 

entendido na sua dimensão mais profunda: ser capaz de aceitar e conviver com o diferente.” 

A psicologia grupal é um método de psicoterapia que envolve pessoas em um contexto 

de reunião, onde a fala entre os membros com os depoimentos uns dos outros com relatos 

pessoais de experiências vivenciadas, porém o silêncio e a escuta também são comportamentos 

predominantes deste momento terapêutico. Nos grupos a partilha do sigilo de situações 

 
83 Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso (FONAPER). 
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inconvenientes e de vitórias surge a cada terapia realizada. YALOM (2016, p. 13) faz uma 

abordagem sobre a terapia de grupo: “É uma forma bastante efetiva de psicoterapia e se 

aproxima da psicoterapia individual em sua capacidade de propiciar benefícios significativos.” 

A Psicologia Científica da Religião orienta-se pelos critérios da neutralidade, da 

benevolência e do juízo psicológico de verdade; numa posição crítica de análise do 

comportamento religioso investigado. Portanto, os objetivos e métodos eletivos para relacionar 

comportamentos, explorar significações, compreender a relação do fenômeno religioso das 

pessoas com o sagrado, conhecer estruturas das experiências no que se refere ao discernimento 

no que se refere às atitudes religiosas que influenciam em seus comportamentos diante do 

coletivo. 

Nesse caso, VALLE assegura no texto (2007, p.123) que: “A Psicologia da Religião pontua 

o conflito entre a Psicologia e a Religião, as dificuldades para chegar a um Acordo sobre a 

definição do objeto, havendo enorme diversidade nas motivações, objetivos e dinâmicas dos 

comportamentos religiosos.” 

Quanto mais conhecermos as religiosidades, com maiores entendimentos e clareza, 

teremos então, uma ampla visão do fenômeno religioso. A Comunicação em nutrir o respeito à 

espiritualidade de um determinado grupo se constrói através do conhecimento esclarecedor de 

seus significados na compreensão do sagrado e sua religiosidade.  

A espiritualidade é vista como dimensão profunda do ser humano, como momento 

necessário para desabrochá-lo pleno da individuação e com o espaço para paz no meio dos 

conflitos e desolações sociais existenciais. Nesse ínterim o ser humano vai descobrir o verdadeiro 

sentido da vida, ampliando o sentimento da convivência interpessoal, social e cultural. E assim 

OLIVEIRA et al (2007 p. 20) asseguram sobre a importância dessa relação interpessoal: 

“Aprender a conhecer a fim de compreender as diferenças étnicas, culturais e religiosas como 

um fator de riqueza e identidade na multiplicidade de interações e (re) construções desenvolvidas 

pelos seres humanos.”  
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Portanto, respeitar as diferenças religiosas é fundamental, congregando pacificamente no 

respeito às escolhas pessoais de cada indivíduo. A aprendizagem da tolerância é lenta e 

progressiva. Trata-se não apenas de saber que o outro tem convicções diferentes das nossas, 

mas permitir o entendimento e o respeito aos diferentes segmentos religiosos das pessoas em 

suas tradições e hábitos de nosso convívio social. 

O Estado assegura a isonomia das religiões perante a lei e a promoção de políticas 

públicas de combate as situações de desigualdades, injustiças e exclusões geradas por 

motivação religiosa adquirindo um importante espaço na agenda governamental, posto que o 

conjunto de programas e ações desenvolvidas pelo Estado influencia diretamente a vida civil. O 

Art. 5º da Constituição Brasileira de 1988 assegura que: “Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

[...].” 

O Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso (FONAPER)84 é o, que vem 

proporcionando estudos e propostas que baseiam o Ensino Religioso integrado à Educação 

Básica e que têm por objetivo principal colaborar na articulação e conjuntura de políticas públicas 

ligadas ao Sistema de Ensino, na formação inicial e continuada de professores de Ensino 

Religioso, no agregar de valores para os profissionais representantes da Cultura e Tradição 

Religiosa.                         

O Plano Nacional de Educação, as Diretrizes Curriculares Nacionais, e outros 

desdobramentos facilitadores da sua aplicação, como a BNCC, têm constituído principais 

instrumentos aplicados na atual reforma de ensino em meio aos grandes desafios sociais. Muitas 

 
84 O Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso - FONAPER é uma associação civil de direito privado, de âmbito 
nacional, sem vínculo político-partidário, confessional e sindical, sem fins econômicos, que congrega, conforme seu 
estatuto, pessoas jurídicas e pessoas naturais identificadas com o Ensino Religioso, sem discriminação de qualquer 
natureza. Fundado em 26 de setembro 1995, em Florianópolis/SC, vem atuando na perspectiva de acompanhar, 
organizar e subsidiar o esforço de professores, pesquisadores, sistemas de ensino e associações na efetivação do 
Ensino Religioso como componente curricular. 
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são as ações voltadas para o crescimento e fortalecimento do Ensino Religioso, em constante 

luta para o enfrentamento das reais dificuldades da sua efetivação e na mobilização de maiores 

e melhores esclarecimentos do papel de grande importância na formação educacional.  

Um dos objetivos importantíssimos da Base Nacional Comum Curricular é: “Desenvolver 

competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre perspectivas religiosas e 

seculares de vida, exercitando o respeito à liberdade de concepções e pluralismo de ideias, de 

acordo com a Constituição Federal’. (BNCC 2018, p. 432). 

 

3 Metodologia 

 

A metodologia envolve a necessidade de uma pesquisa bibliográfica com autores que 

abordam e ou descrevem a respeito do diálogo inter-religioso, entre outras leituras necessárias, 

e a situação enfrentada pelo desconhecimento religioso dos membros envolvidos na pesquisa 

em estudo citado.  

O tipo de estudo será de campo, terá um caráter de competência observacional nos 

momentos que ocorram as sessões de terapias psicológicas na Policlínica Nossa Senhora da 

Vitória na cidade de Goiana /PE, dentro de uma população de quarenta (40) pessoas, acima de 

18 anos, de ambos os sexos, alfabetizados e não alfabetizados, que frequentam o tratamento 

psicológico em grupo no local acima citado. 

O período da pesquisa será com aplicação de questionário de perguntas abertas e 

fechadas e de múltipla escolha, entrevistas e as conclusões finais das avaliações necessárias no 

atendimento inicial da pesquisa científica. A técnica da pesquisa a ser utilizada será qualitativa e 

análise dos dados será demonstrada com tabelas e gráficos. 

 A pesquisa já foi submetida e aprovada junto ao comitê de Ética da Universidade Federal 

da Paraíba/UFPB, em que todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, onde foram explicados para todos os participantes os objetivos da pesquisa 

científica. 
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OLENIK e DALDEGAN, (2004, p.21) afirmam uma proposta dialógica ressaltando:  
 
As situações de aprendizagem precisam promover a abertura para 
conhecer e dialogar com as diferentes tradições religiosas. [...], é preciso 
que tenham como princípio o conhecimento, com uma abordagem 
informativo-formativa, e não a catequização ou doutrinação, que privilegia 
uma determinada religião. 
 

Por isso a falta de conhecimento desse grupo terapêutico, talvez por ignorar esse saber 

tenha tal comportamento que leve ao preconceito e a intolerância religiosa. Ou por outro lado 

resistem às mudanças necessárias que levem a conviver e respeitar as diferenças. “A identidade 

do profissional irá contribuir não no sentido de doutrinar, mas no sentido de compreender e 

dialogar com o outro, independente da forma em que este outro pensa, sente e age”. (Idem 2003, 

p. 33). 

 

4 Resultados e Discussão 

 

A Pesquisa ainda não foi concluída até o presente momento. Todo o estudo se encontra 

em processo de construção e análise de dados. Existe registro de depoimentos dos participantes 

dos grupos terapêuticos, porém, estão a ser transcritos de maneira integra e ética.  

Vale salientar que o convite para participar da pesquisa científica foi de grande aceitação 

por parte de todos os integrantes desses grupos terapêuticos, pois trata-se de pessoas 

envolventes, receptivas, participativas com boa frequência nas sessões terapêuticas semanais. 

“Desta forma a pesquisa permitirá ao professor apropriar-se do conhecimento para despertar o 

encantamento, [...]”.   (OLENIKI e DALDEGAN 2003, p. 41). 
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5 Considerações Finais 

 

Em todo trabalho de pesquisa podemos observar que as dificuldades aparecem em todo 

momento, mas o desejo de concluir um trabalho proposto inicialmente por um projeto é no final 

gratificante. A pesquisa científica se inicia com a colocação de um problema, que se busca a 

solução em sua conjuntura de processos metódicos de investigação, na busca de informações 

necessárias, e levantamento de hipóteses verdadeira ou falsa, que dão suporte para a análise a 

ser feita pelo pesquisador. 

A vida oferece realidades e limitações dependendo de cada momento vivenciado por cada 

ser humano em sua existência no mundo. As liberdades de escolhas são colocadas em nosso 

dia a dia com flexibilidade na compreensão de cada indivíduo nas suas concepções ideológicas, 

aos quais garantem ou não, uma contextualização cultural dentro de uma tradição histórico-

religiosa. 

As perspectivas de aprendizagens e observações, partindo da necessidade de estudar e 

ressaltar a historicidade dos fatos culturais, da fenomenologia entre o sagrado e o profano, das 

experiências religiosas, é através do conhecimento que possibilita um fator fundamental nas 

relações interpessoais entre todos os seres humanos, ajudando de modo consciente de suas 

preferências e escolhas em prol de seu crescimento pessoal. 

Em nossos dias atuais, podemos ver os grandes números de religiões existentes no 

mundo, devemos ter o conhecimento, e o respeito para cada uma delas, independente de 

concordâncias ou não, apenas saber respeitar o direito de escolha de cada um, tendo em mente 

o diálogo importante para uma boa convivência entre as pessoas. 

Vale salientar que o Ensino Religioso exclui qualquer conotação de confessionalidade e 

respeita a diversidade cultural religiosa, sem proselitismo; assegurando para todos os cidadãos 

o respeito à diversidade cultural religiosa dentro de um contexto educacional de ensino brasileiro, 

resgatando seus contextos históricos e mudanças de paradigmas. Isso foi o que aprendi nesse 

Grupo de Formação de Professores de ER. 
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Palavras-Chave: Religiosidade; Diversidade Cultural; Grupos Terapêuticos; Aprendizagem; 

Ensino Religioso.  
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FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DOCENTES DO COMPONENTE CURRICULAR 

ENSINO RELIGIOSO: metodologia “seminário de boas práticas” 

 

Sônia Maria Dias85 

Selma Correia Rosseto86 

 

1 Introdução 

 

A Formação Continuada para os docentes de Ensino Religioso é um espaço privilegiado, 

pois garante a continuidade do processo formativo e a ampliação de horizontes, uma vez que, 

proporciona ao professor uma reflexão acerca da prática pedagógica e o contato com conceitos 

teóricos, com intuito de oferecer uma formação mais humanizada e pautada em princípios de 

equidade e alteridade. Conforme BENACHIO (2011, p. 39), a Formação Continuada de 

professores é “toda atividade que o professor, em exercício, realiza com o objetivo de ter melhor 

desempenho em suas tarefas ou preparar-se para novas tarefas”. 

Esse artigo tem por objetivo relatar uma ação o “seminário de boas prática” desenvolvida 

pelo Setor de Formação continuada da Secretaria municipal de Vila Velha/ES, com intuito de 

ampliar o debate sobre a importância criar espaço dialógico contemplando a socialização de 

trabalhos e projetos desenvolvidos nas unidades de ensino pelos professores da educação 

básica, intuito de valorizar o desempenho profissional e proporcionar práxis reflexivas. 

Assim, o “seminário de Boas Práticas” mostra-se como um momento de diálogo entre os 

docentes com objetivo de apresentar e discutir temas relevantes para a sua prática em sala de 

aula, assim de acordo com KRONBAUER (2012, p. 55) o “diálogo pressupõe uma escuta 

 
85Doutoranda em Ciências da Religião Puc Minas. Contato: Coordenadora do setor de Formação Continuada e 
professora de Ensino Religioso da Prefeitura Municipal de Vila Vela – ES; smdias@edu.vilavelha.es.gov.br 
86 Doutoranda em Ciências da Religião Puc Minas; Professora e Formadora de Ensino Religioso da Prefeitura Municipal 
de Vila Velha – ES; Selma.rosseto@edu.vilavelha.es.gov.br 
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sensível, um respeito às colocações e pensamentos dos outros e, de forma alguma, a imposição 

das ideias de um para o outro”.  

Nesse contexto, a Formação Continuada, por intermédio da realização do “Seminário de 

boas práticas”, garante aos professores do componente curricular Ensino Religioso um ambiente 

privilegiado, com estrutura física, recursos de multimídia e equipamentos técnicos para exposição 

de relatos de experiências e projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo, de maneira a garantir 

a socialização de materiais didáticos e metodologias diversas. 

O “Seminário de boas práticas” se justifica pela oportunidade de espaço de diálogo, troca 

de experiências, o que vem a contribuir para uma reflexão pedagógica em sala de aula, segundo 

Bettega (apud Almeida, 2002),“as paredes das escolas estão cheias de trabalhos de alunos dos 

mais diversos temas [...] para ele, essa enorme massa de conhecimento diversificado deveria 

constituir material para a formação dos professores em serviço”, pontua-se que esse material 

deve estar nas formações se constituindo como instrumento e/ou ferramentas pedagógicas onde 

os professores ensinam e os alunos aprendem. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

A formação continuada para professor é de suma importância para o seu aprimoramento 

na prática em sala de aula, é nesse momento que ocorre possibilidades de compartilhamento, 

reflexões e socializações acerca de suas práticas, e que os possibilita ao mesmo tempo contribuir 

para o seu aperfeiçoamento profissional. Portanto, de acordo com Bettega (2010, p. 49) “o 

aprender contínuo é de responsabilidade também do professor, que deve ver a escola não 

somente como o lugar que ensina, mas também onde aprende”. 

No Estado do Espírito Santo, não há cursos de graduação em Ensino Religioso e nem 

Ciência da Religião que garanta aos professores uma formação inicial que contemple as 

especificidades do Ensino Religioso, é nesse contexto que a Formação Continuada assume um 

papel fundamental criando um espaço de diálogo, debate e estudo de forma dialógica. 
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Assim, o “Seminário de Boas práticas” desenvolvido pela formação continuada contribui 

para uma integração de conteúdos de maneira a interagir com as atividades cotidianas, com 

intuito de discutir angustias comuns de forma criativa e útil, nesse contexto Bettega (2010, p. 42) 

ressalta “que a formação não é somente de comunicação ou informação, mas também da 

construção de modelos práticos voltados para as realidades dos contextos sociais foco de sua 

vida profissional”. A prática de apresentação oral e exposição de trabalhos desenvolvidos pelos 

professore ao longo do ano são fundamentais para atualização das metodologias de ensino, que 

ocorrem com a troca de experiências. 

Para Koltermann (2013, p. 380) “capacitar o professor através de encontros de formação 

continuada possibilitará, por meio da prática, a compreensão da riqueza dos diversos recursos 

disponíveis e a importância de sua atuação como eficiente mediador”. Nesse contexto uma 

formação pautada na exposição das práticas cotidianas, oportuniza ao professor um momento 

em que se aprende na formação com o que se vive em sala de aula, ou seja, aquela atividade 

executada na escola se torna uma ferramenta didática para outros professores no “Seminário de 

Boas práticas”. 

Vale destacar que, é na formação continuada que os professores tem a oportunidade de 

aprimorar seus conhecimentos em relação às metodologias, e as suas práticas didáticas para 

além da sala de aula, é nesse espaço de socialização das atividades cotidianas que os possibilita 

o aprimoramento profissional, e além de trazer subsídios para uma nova perspectiva para o 

ensino religioso nas escolas públicas, neste contexto, Fontanive (2008, p. 107) ressalta que “uma 

formação continuada precisa se multiplicar e se desdobrar em contínuos processos formadores, 

a fim de, cada vez mais, buscarem superar os desafios existentes, abrindo possibilidade para um 

contínuo processo de crescimento”. 

Portanto, toda prática vivenciada nas formações visa um pensar para a nossas atitudes 

no contexto da sala de aula, bem como uma reflexão daquilo que ainda não experimentamos, e 

o “Seminário de Boas práticas”, também tem esse objetivo de oportunizar aos professores 

conhecer novos métodos e superar obstáculos que ainda não foi possível, assim de acordo com 
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Rodrigues (2017, p. 297) “o processo de construção de conhecimento desenvolve-se no convívio 

humano, na interação entre o indivíduo e a cultura na qual vive, na e com a qual se forma e para 

qual se forma”. E é nesse momento de diálogo, socialização e até mesmo de transformação da 

práxis que os professores constroem ferramentas essenciais para o seu cotidiano da sala de aula.  

 

3 Metodologia 

 

A metodologia utilizada foi à qualitativa com análise bibliográfica com temas importante 

sobre formação continuada para professores de ensino religioso, e com a observação direta das 

apresentações orais e exposições dos trabalhos realizados no seminário de boas práticas de 

2018, e analise da avaliação, elaborada pelo professor formador de Ensino Religioso, com a 

devolutiva dos professores. 

O “Seminário de Boas práticas” é uma ação desenvolvida pela formação continuada que 

acontece ao final do ano letivo (novembro), sendo este espaço reservado para o professor, onde 

este docente tem a oportunidade de expor as mais diversas atividades desenvolvidas ao longo 

do ano letivo na escola, entre elas: os projetos acompanhados de teatro, danças, musicais, fotos, 

imagens e outros. Além das exposições os professores fizeram apresentação oral, destacando 

seus objetivos, a metodologia e os resultados alcançados para os demais professores presentes 

na formação. 

Para Bettega (2010, p. 50) “a articulação entre teoria e prática só funciona se houver 

divisão de tarefas e se todos se sentirem responsáveis por facilitar a relação entre as 

aprendizagens teóricas e as vivencias e observações práticas”, neste sentido há uma participação 

bastante ativa dos professores neste seminário, ocorrendo assim um olhar atento sobre o que 

está sendo apresentado fazendo com que, os demais professores interage também com suas 

experiências, proporcionando entre si diálogos sobre o que é ou não importante no contexto da 

práxis em sala de aula. 
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Destacamos que essa metodologia, o “Seminário de boas práticas” ofertado pelo Setor de 

Formação Continuada da Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha/ES, conseguiu suprir 

a necessidade de um espaço que possibilitasse aos professores assumir o papel de protagonista 

no processo formativo continuo, onde pudessem trocar experiências vivenciadas na sala de aula, 

compartilhando proposta de projeto e atividade com metodologias diversificada, pois Maciel 

(2004, p. 120) destaca que, “ser professor é substancialmente saber “fazer o aluno aprender”, 

partindo da noção de que ele é a comprovação da aprendizagem bem sucedida. Somente faz o 

aluno aprender o professor que bem aprende”, é neste sentido que o seminário de Boas Práticas 

se torna relevante como um processo de formação contínua para o professor, sendo este espaço 

um momento também de novas descobertas e aprendizagens, possibilitando ao professor 

avançar os seus conhecimentos.  

 

4 Resultados e Discussão 

 

Os processos de Formação Continuada podem ser valiosíssimos, se conseguirem 

aproximar os pressupostos teóricos e a prática pedagógica, afirma Chimentão (2009). Nessa 

perspectiva, a metodologia de seminário realizado pelos profissionais da educação, proporcionou 

aos professores de Ensino Religioso um espaço reflexivo sobre sua práxis no ambiente escolar, 

contemplando um dos objetivos do processo da Formação Continuada. 

A metodologia utilizada no “Seminário de Boas Práticas”, de exposição e apresentação 

oral das atividades desenvolvidas, ao longo do ano letivo, pelos professores de Ensino Religioso, 

foi muito bem avaliada pelos professores que expuseram suas atividades e projetos. Por tanto, é 

preciso garantir espaços de troca de experiências, e promover reflexões coletivas sopre a prática 

alinda com a teoria. A Formação Continuada oferece atividades significativas que auxilia o 

professor a ser protagonista no seu processo formativo. 
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5 Considerações Finais 

 

A Formação Continuada tem um papel fundamental e importante no processo de formação 

do docente para o Ensino Religioso, portanto, é nesse espaço que ocorre a continuidade do 

desenvolvimento formativo, onde é possível planejar ações relevantes as práxis pedagógicas. É 

neste espaço, também, que o professor coloca em prática suas atualizações, possibilitando que 

essa ação seja uma forma de instigar o professor a ampliar seus horizontes, sob novos olhares, 

novas experimentações, desencadeando no professor experiências significativas para o seu 

aprimoramento enquanto profissional da educação em sala de aula.  

 

Palavras-chaves: Formação continuada; Ensino Religioso; Metodologia. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DE ENSINO RELIGIOSO: 

uma experiência positiva na práxis 

 

Marluce Ribeiro de Freitas Vieira87 

Andréia Ferreira Pimentel88 

Rubens Dornelas da Silva89 

 
 

1 Introdução 

 

A Formação Continuada do Município de Vila Velha - ES, tem como proposta oferecer aos 

professores de ensino religioso uma formação sob uma perspectiva da práxis dialógica, 

oportunizando os docentes um momento de partilha de experiências, alinhadas às suas práticas 

em sala de aula, e é inegável destacar que essas formações enriquecem a sistematização do 

processo de formação do docente.  

O presente artigo tem por objetivo demonstrar que a Formação Continuada para os 

professores de Ensino Religioso do Município de Vila Velha-ES, vem se tornando uma ferramenta 

importante para a formação profissional no contexto da prática em sala de aula, com temas 

inerentes ao cotidiano do professor, estreitando a proposta pedagógica com a prática de ensino, 

que visa a uma melhoria e  a uma valorização profissional, além de ampliar o conhecimento para 

os educandos. 

Neste contexto, pontua-se a importância da formação continuada para os professores de 

Ensino Religioso na rede municipal de Vila Velha, com encontros presenciais por orientação e 

 
87 Especialista em Ensino Religioso pela Faculdade Unida de Vitória/ES. Professora de Ensino Religioso da Prefeitura 
Municipal de Vila Velha/ES: Contato: mribeirodefreitasvieira@yahoo.com.br 
88 Mestranda em Ciências das Religiões pela Faculdade Unida de Vitória/ES. Professora de Ensino Religioso da 
Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES: Contato: andreiafp2976@hotmail.com 
89 Doutorando em Ciências da Religião pela PUC Minas. Mestrado em Ciências da Religião Faculdade Unida de Vitória 
– ES. Professor de Ensino Religioso da Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES: Contato: dornelasbr@yahoo.com.br 
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assessoramento que ocorrem mensalmente e que tendem a fortalecer a autonomia dos 

profissionais, com propostas de reflexões, esclarecimentos, análise crítica da prática e resoluções 

de problemas para uma melhoria e qualidade de ensino. 

 Além dos encontros, se promove visitas técnicas aos templos e espaços sagrados, 

seminários, grupos de estudos e palestras, para assegurar experiências e qualificação dos 

professores em suas atuações, sendo avaliados e certificados de acordo com a participação dos 

mesmos.  As formações acontecem no horário regular, matutino e vespertino, nos dias dos 

planejamentos dos professores de Ensino Religioso, que na rede de municipal de Vila Velha é na 

segunda-feira. Os formadores são orientados e motivados para articular e ofertar, de melhor 

maneira a fim de atender todas as exigências administrativas e pedagógicas da rede.   

 

2 Fundamentação teórica 

 

Como parte integrante da formação humana, o Ensino Religioso nas escolas públicas é 

como um componente curricular que tem sido foco de diversas discussões sobre a sua 

aplicabilidade: De acordo com Junqueira (2005. p.1) que fala com apropriação e autonomia o 

compromisso e a notoriedade dessa disciplina onde o elemento principal da escola é o educando 

e a sua formação física, intelectual e religiosa, possibilita ao aluno a reflexão da vida e da 

sociedade com boas práticas e ações, para um desenvolvimento ético nas relações sociais e um 

diálogo inter-religioso.  

O Ensino Religioso, constituído como disciplina curricular e área de 
conhecimento, através de conteúdos próprios e metodologia 
adequada, visa proporcionar ao educando o conhecimento dos 
elementos básicos que compõem o fenômeno religioso, as 
experiências e expressões da religiosidade humana em busca do 
sentido da vida - que se constituem hoje em patrimônio cultural da 
humanidade, ajudando o educando a compreender o mundo e o 
outro para melhor compreender a si mesmo, favorecendo o seu 
posicionamento ético, respeitoso e responsável diante da vida. 
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Sendo assim, é fundamental o conhecimento e a experiência na dimensão do sagrado, 

possibilitando uma redescoberta e ressignificação da transcendência. Para Oliveira (2007, p. 110) 

“uma vez que a religiosidade constitui parte importante da vida dos seres humanos, o mundo que 

circunda os alunos é a própria natureza do Ensino Religioso”, sem qualquer proselitismo num 

processo de amadurecimento humano no âmbito escolar. 

 É necessário ressaltar que a formação continuada dos professores no município de 

Vila Velha-ES, tem por objetivo dar consistência de seguir uma metodologia direcionada a 

contribuir, informar, desenvolver, reconfigurando a prática docente em sala de aula, procurando 

sinalizar os estudos realizados como fonte primeira do saber/fazer no espaço educativo, 

transcendendo as expectativas e garantindo um diálogo que facilite a interação entre os pares.  

Portanto, há um diálogo entre a Formação Continuada com o corpo docente e entendemos que 

há uma exigência, de acordo com Sena (2006, p. 91-92) é “fundamental e indispensável que o 

profissional dessa disciplina tenha uma formação específica que o habilite e o qualifique nessa 

área do conhecimento”, para que o professor tenha todas as condições de assumir uma sala de 

aula, principalmente respeitando a diversidade cultural religiosa do Brasil. 

Neste contexto, um outro aspecto relevante e considerável a se destacar é o Projeto 

Político Pedagógico da escola pública, sendo esta prática pedagógica de suma importância 

também para o componente curricular de Ensino Religioso, que deve estar incluída de maneira a 

garantir a sua identidade na comunidade escolar, articulado à formação continuada, 

possibilitando uma reflexão mais ampla, humanista, respeitando as propostas inseridas e 

vivenciadas dentro do contexto escolar. Sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP), Polidoro e 

Stigar (2007, p.2) consideram que:  

 
É impossível pensar sobre o ensino religioso dentro da identidade escolar se o 
mesmo não fizer parte do PPP da escola. Esse projeto deve estar vinculado à 
melhoria da escola, da comunidade, do aluno. Isso providenciará mudanças 
educativas, beneficiando toda a comunidade, pois o existir das escolas só tem 
sentido a partir de sua função social e educativa. É em função do social e do 
educativo que há sentido em existir as escolas. 
 



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

227 

A formação e conhecimento são ações que devem acontecer também no dia a dia da 

escola, para fortalecer o vínculo entre família e escola, e é fundamental que a inserção do Ensino 

Religioso perpassa pelos muros da escola, porque faz parte da vivência do aluno, na qual cada 

público tem sua singularidade, e é preciso olhares diferenciados, em especial do professor de 

Ensino Religioso, pois a história de vida, as experiências com o Sagrado de cada um influenciam 

no ato e no agir de todos que estão relacionados no ensino aprendizagem. 

Sabe-se que o educando está propício às mais diferenciadas “formas de conhecimento, 

já que é agente transformador e não submisso inteiramente às formas da natureza, mas capaz 

de ampliar os limites que ela lhe impõe” conforme Junqueira (2008, p.111). Assim é exigido do 

professor uma busca ainda mais ampla de didática e conhecimentos, lembrando que, por 

inúmeros momentos, o professor terá que reconhecer que ele não é o dono de toda a verdade, 

que as informações estão em todos lugares, fazendo com que suas pesquisas e leituras sejam 

amplas e dinâmicas já que a formação continuada é um grande meio de progresso tanto para o 

professor como também para a rede de ensino de atuação. 

Para Junqueira (2008, p.111), o processo ensino aprendizagem engloba todas as áreas 

de conhecimento. Para isso, é preciso entender que cada uma tem seu próprio espaço, sendo 

que elas interligam uma a outra para haver a aquisição do conhecimento, focando nas dimensões 

da psicologia, epistemologia e didática, considerando a identidade e a alteridade na sua essência 

humana.  

Portanto, é necessário romper com paradigmas de que o Ensino Religioso é tendencioso 

a um determinado credo ou crença dentro das escolas públicas. Essa condensação de práticas 

vem sendo substituída pelo currículo do ensino religioso, que através da formação continuada, 

segundo Soares (2009, p. 4) “descartamos os modelos catequético e teológico para o ER, e 

sugerimos o modelo das Ciências da Religião como o único habilitado a sustentar a autonomia 

epistemológica e pedagógica do ER”.  Diante do contexto da formação continuada dos 

professores, o Ensino Religioso tem como objeto de estudo a Ciência da Religião, ou seja, com 

aprimorando e preservando a pluralidade cultural religiosa. 
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Apesar dos questionamentos sobre a área da Ciência da Religião, é urgente a necessidade 

de se adequar a formação do professor para que todo o trabalho realizado tenha êxito e resultados 

positivos, respeitando a religiosidade e os valores do educando.  

Dentro da importância de uma formação para os professores de ensino religioso, Rodrigues 

(2017, p.302) destaca que “é a partir dessa formação que o profissional de Ensino Religioso se 

qualifica para subsidiar os estudantes para enfrentar as questões que estão no cerne da vida e 

orientar para a descoberta de critérios éticos”. Pensar numa educação para além do cotidiano 

escolar é rever a prática pedagógica. Fica a pergunta: Quem é o meu aluno? É a escola interagindo 

com o ser humano. Por isso que a formação continuada permite buscar novos horizontes de 

estudos e pesquisas, para que a relação professor e aluno se sintonizem numa mesma direção, 

com várias possibilidades de argumentos. 

 

3 Metodologia 

 

A metodologia aplicada se pautou em uma abordagem qualitativa, com analise 

bibliográfica de autores importantes no contexto da formação continuada para os professores de 

ensino religioso e observações aos relatórios das formações continuadas oferecidas, ao longo do 

ano de 2019, para os professores de ensino religioso da rede de Municipal de Vila Velha.  

Podemos destacar formações referentes ao projeto templos e espaços sagrados que faz 

parte de uma proposta de visita técnica à “Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias”; 

à “Igreja Cristã Maranata”; à “Antiga e Mística Rosacruz – AMORC” e à “Igreja/Escola Luterana 

do Brasil”. Esse projeto tem como objetivo levar os professores aos diversos templos existentes 

e promover troca de experiências e conhecimentos sobre os espaços sagrados e práticas 

religiosas diversas. Já a “visita ao Museu Solar Monjardim” tem como objetivo oferecer 

oportunidade de conhecer os modos do viver do século XIX, oportunizando o conhecimento 

acerca das artes sacras expostas no museu, além de explorar novos espaços de aprendizagem 

e novas didáticas a serem desenvolvidas com os alunos.  
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Além de “oficina de material didático” contemplando as unidades temáticas proposta pela 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), identidades e alteridades, crenças religiosas e 

filosofias de vida e Manifestações culturais e religiosas, teve como objetivo apresentar para os 

professores materiais didáticos, bem como atividades diversas, jogos, músicas, contemplando 

atividades a serem trabalhados em sala de aula, com o intuito de conhecer novas metodologias 

e materiais didáticos que facilitem o processo de ensino-aprendizagem, e consequentemente 

motivando os professores a optarem por práticas inovadoras e recursos didáticos que contribuem 

para chamar a atenção dos alunos, tornando os conteúdos mais atraentes.  

No “Seminário de Boas Práticas” que acontece em novembro, os professores têm a 

oportunidade de expor todos os projetos ou trabalhos desenvolvidos com os alunos, ao longo do 

ano letivo nas escolas. Esta formação tem como objetivo trocar experiências e mostrar um pouco 

do que acontece dentro das salas de aula e nas escolas, bem como compartilhar com os demais 

professores os trabalhos realizados, demonstrando que a valorização da produção individual e o 

fortalecimento do trabalho coletivo da Escola, resultam na melhoria das aprendizagens de nossos 

alunos e consolidam o comprometimento na formação e na transformação do processo 

educacional.  

Neste contexto, todas as formações oferecidas acima, priorizam a busca de qualificação 

dos professores de Ensino Religioso para juntos efetuarem um trabalho de qualidade e alteridade, 

na busca de materiais didáticos que apoiem um trabalho dentro e fora de sala de aula, permitindo 

um diálogo entre os profissionais, para melhor atuar em suas escolas.     
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4 Resultados e Discussão 

 

A proposta da metodologia quanto à formação continuada da rede de Educação da 

Prefeitura Municipal de Vila Velha, em específico o setor de Formação Continuada, é de oferecer 

aos professores de Ensino Religioso novas experiências e aprendizagens, com uma ampla 

discussão e reflexão das práticas pedagógicas, podendo assim ouvir o grupo de professores, 

como um todo, para uma melhor atuação.  

Essas propostas de formações têm como base a busca de meios e estratégias de ensino 

e apoio. Com isso, amplia-se o leque de conhecimento entre os participantes envolvidos, que são 

os professores de Ensino Religioso que atuam nas escolas do 1º ao 9º ano do ensino 

fundamental, tendo como finalidade apresentar ferramentas aos profissionais para uma reflexão 

das questões enfrentadas no contexto escolar, em cada instituição onde os professores atuam e 

estreitando a proposta pedagógica com a prática de ensino, que visa uma melhoria de ensino 

que mostra o comprometimento com os alunos e a valorização profissional.  

Dentro deste contexto, é essencial a formação para esse componente curricular no que 

tange à busca de novos métodos de atuação, que objetiva fortalecer a autonomia dos 

profissionais, com a proposta de reflexões e troca de conhecimento e uma melhoria na qualidade 

de ensino, conforme Ahlert (2015, p. 23)   

 
[...] é na sala de aula que se enfrenta a diversidade de problemas educacionais. 
Nela é que se demonstra o nível de estabilidade emocional, sem preconceitos de 
natureza pessoal. Logo, é no ensino que podemos compreender que a prática 
social desenvolvida neste ambiente é complexa, uma vez que nele haverá 
conflitos de valor, posturas éticas e políticas. 
 

Enquanto profissionais que atuam na área de educação, é importante ter um olhar atento 

para as mudanças que a sociedade vem adquirindo ao passar dos anos e deve-se haver 

comprometimento de ambas as partes, tanto dos professores como dos alunos. Mas, para isso 

ocorrer, os conteúdos a serem trabalhados devem estar alinhados com todos os profissionais, 

sabendo-se de todos componentes que se entrelaçam na disciplina de Ensino Religioso. Assim, 
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existe uma série de responsabilidade dos professores que participam desse processo de 

formação continuada, no qual se auxilia um ao outro com comprometimento de novas práticas 

educacionais.    

 

5 Considerações Finais 

 

Portanto, assegurar o compromisso da formação dos professores de Ensino religioso, é 

fundamental e relevante, bem como considerar os argumentos aqui apontados para melhor 

desempenho e qualidade do trabalho desenvolvido junto ao corpo docente da rede municipal de 

Vila Velha. Essa atribuição se dá no contexto da práxis em sala de aula, buscando novas formas 

do procedimento, enquanto professor de ensino religioso, até porque, é preciso estabelecer meios 

adequados para mobilizar não só o aluno ou o ambiente escolar, mas toda uma sociedade, que 

emerge pela necessidade de mudança. 

A proposta da formação continuada para os professor é permitir uma interpretação 

criteriosa e consciente do universo do fenômeno religioso e tornar-se um desafio pelas múltiplas 

identidades no meio educacional, uma vez que, a religiosidade é inerente ao ser humano e o 

diálogo faz parte do processo de ensino-aprendizagem. As informações e trocas de experiências 

nas formações têm levado á qualificação e a uma melhor atuação do profissional nas aulas de 

ensino religioso, com um olhar diferenciado para abordar e discutir os conceitos que estão 

presentes na escola, na família e na sociedade.  
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ENSINO RELIGIOSO NAS TRILHAS DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

 

Maria José Torres Holmes90 

 

1 Introdução 

  

 Muito se comenta em nosso País a respeito de uma “educação de qualidade”, de uma 

“escola democrática e aberta para a comunidade”. Observa-se que nestes últimos vinte (20) anos 

aconteceram muitos movimentos no campo educacional brasileiro que se referem à qualidade da 

educação, bem como sobre a “formação inicial e continuada de professores” das diversas áreas 

de conhecimentos com suas modalidades de ensino. Parecia que tudo caminhava relativamente 

bem, embora lentamente, em busca de novos ideais! De repente tudo desmoronou e lá se foram 

às esperanças. 

 Partindo dessa premissa pergunta-se: Como obter uma educação de qualidade, quando 

essa, está registrado apenas no papel, e a escola pública bem distante dessa realidade? Como 

a escola pública pode oferecer à sua comunidade, o mínimo do básico, quando falta esse mínimo 

para o seu funcionamento? Como esse profissional da educação pode produzir em sala de aula 

sem o devido preparo físico-psÍquico-socio-econômico, sem o devido apoio pedagógico para 

fazer o seu melhor em sala de aula?  

 Isso é o que se escuta pelos corredores da vida comentários dess/es/as professores (as) 

de Ensino Religioso (ER) que entre investir na sua qualificação profissional, e ou trabalhar não 

têm outra escolha optam pelo trabalho, ministrando aulas em duas (2) ou até mesmo três (3) 

escolas para terem esse básico para sua sobrevivência, principalmente os Prestadores de 

 
90 Mestra./Especialista/Ciências das Religiões. Pedagoga /UFPB. Profª/ ER aposentada da Rede Pública Estadual- 
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Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

235 

Serviço (PS). Não que isso seja comodismo, mas por uma questão de salvaguardar o seu 

trabalho.  

Até mesmo para participarem de uma formação continuada, já saem correndo direto para 

a escola para não chegarem atrasados. Mesmo sem condições financeiras, ainda encontram uma 

maneira de investir nessas aulas, procurando de certa forma dar o seu melhor, para seus 

seguidores (estudantes) participem das aulas, compreendendo que esse componente curricular 

vai lhes dar a devida resposta para seus questionamentos. 

 Oleniki e Daldegan91 (2003, p. 7) afirmam que: “Todo educador imagina que em sua 

classe terá alunos dispostos a abrirem-se ao conhecimento... Todo educador sonha com uma 

escola bem equipada... Todo educador sonha em contribuir na formação de pessoas mais justas, 

solidárias e fraternas...”  

Essa é uma das verdades citadas por essas autoras, quanto ao processo de 

conhecimento transmitido entre docentes e discentes. Não obstante, apesar desse 

encantamento, sabe-se sobre a existência de algumas propostas no espaço escolar que ainda 

reproduzem a catequese e ou doutrinação. 

Este trabalho tem como Objetivo Geral: Analisar a visão e o posicionamento de alguns 

autores sobre o processo de Formação Inicial e Continuada com o foco na área da(s) Ciência(s) 

da(s) Religião (ões) envolvendo os professores de Ensino Religioso no âmbito das escolas 

públicas.  

Objetivos Específicos: 1-Desenvolver habilidades junto as /os docentes na 

conscientização sobre a importância do Curso de Licenciatura em Ciência(s) da(s) Religião (ões), 

enquanto lhe outorga o direito de exercer a função e o cargo de professor de Ensino Religioso.  

2- Compreender que a formação continuada faz parte de todas as áreas de 

conhecimentos quer seja educacional-socio-político-econômico-cultural-religioso, e por isso faz 

parte da vida de todo profissional. 

 
91 Autoras; Livro Encantar: Uma prática pedagógica do Ensino Religioso. 
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Destarte, essas mudanças provocaram em algumas pessoas, certas repulsas. Outros não 

entenderam como pode a religião ser entendida cientificamente? Por outro lado, ela passa a ser 

criticada, perdendo, portanto, a sua dimensão social. 

  

2 Fundamentação Teórica 

 

Esse é um dos pontos estratégicos que assim será definido através desse embasamento 

teórico que norteará essa pesquisa, a qual nos apontará a visão dos autores que facilitarão sobre 

o nosso objeto que é a Formação inicial e Continuada, que ao olhar dessa autora é tão 

significativa para o trabalho pedagógico nas aulas de Ensino Religioso. 

De acordo com Pieper (2017, p, 131): “A área de Ciência da Religião é fruto do 

desenvolvimento da cultura, da sociedade e do pensamento europeus, a partir do século XVII, 

isto é, resultado da modernidade. Ela se origina de um conjunto de fatores. [...], ocorre importante 

mudança na relação das pessoas com a religião.” 

Para esse autor (Idem p. 136): “[...] a partir da década de 1990 que se retoma a perspectiva 

de que área de formação do docente de ER é Ciência da Religião. A consolidação dessa 

concepção dá-se a partir de 2006, no 9º Seminário Nacional de Capacitação Profissional para o 

ER [...]-FONAPER-PUCSP”. 

Miele92 (2011 p.9) assegura que: “O Curso de Licenciatura em Ciências das Religiões visa 

formar o professor para ministrar a disciplina Ensino Religioso nas escolas, sobretudo públicas, 

na perspectiva da Diversidade Cultural Religiosa. [...]’. Fortemente alicerçado na diversidade 

cultural religiosa [...] tal curso não se confunde com teologia.” 

Essa mesma autora assegura ainda na (p. 13-14) que este curso está fortemente 

fundamentado, nos teóricos fundadores das Ciências Sociais como Émile Durkheim; Max Weber; 

 
92 - Professora responsável na UFPB pela Implantação da Pós-Graduação em Ciências das Religiões. Iniciando com 
duas turmas no Curso de Especialização, nessa área em 2005; Dando continuidade na segunda turma em 2006.  Em 
2007 iniciou-se o processo de seleção para o Mestrado. Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências das 
Religiões pela UFPB/PB – quando da implantação do referido curso. 



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

237 

Marcel Mauss, entre outros que se debruçaram em seus estudos e pesquisas à respeito do 

fenômeno religioso.  

Para Durkheim (1989, p. 67): “Os fenômenos religiosos ordenam-se naturalmente em 

duas categorias fundamentais: as crenças e os ritos.” Este é um ponto bem significativo para ser 

debatido nas aulas de Formação e ao mesmo tempo, ser debatido em salas de aulas no espaço, 

com toda a comunidade. 

Com a sistematização de Licenciaturas nessa área de conhecimento, acredita-se que o 

docente de ER seja mais valorizado. Nesse caso, está começando a encontrar a sua identidade 

à frente da escola. Enfim, a esperança de um novo tempo, um novo amanhã. 

Cortella (2006, p. 20), assegura que: “O Ensino Religioso é parte fundamental da tarefa 

educativa e, como tal, precisa de robusta base científica, religiosidade consciente, solidez 

pedagógica e compromisso cidadão”.   

Assim sendo, vale ressaltar que essa base científica é fundamental para o Curso Inicial, 

bem como em Cursos de Formação Continuada para professores de Ensino Religioso, pois são 

essas formações que vão definir e estruturar esse processo de busca e compreensão, quando 

se focaliza também um aporte da legislação, embasado pela: Constituição Federal do Brasil de 

1988; na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de nº 9394/1996, nos Parâmetros Curriculares do ER 

(PCNER); na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Destaca-se aqui, portanto a importância da formação de professores para atuação na 

educação básica que é garantida pela LDB. Artigo 62: “A formação de docentes para atuar na 

educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, [...]”.  

Art. 63 § 2º: “A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério 

poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 

2009)”. § 3º A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino 

presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. 

(Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009).  
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Junqueira (2002 p. 142). Assegura quando trata da formação do educador: “[...], faz-se 

mister alertar sobre a urgência da habilitação profissional de docentes de Ensino Religioso. Estes 

precisam ter competência para compreender e estabelecer um trabalho no campo pedagógico e 

operacionalizar o atual modelo de Ensino Religioso, [...].”  

Com efeito, esse campo deve ser fértil metodologicamente na construção adequada para 

fortalecer esse processo de dinamização na formação desses e dessas docentes. Trata-se, pois 

de uma base de sustentação, na qualidade da educação.  

OLENIKI E DALDEGAN (2003, p. 7) asseguram que: “Todo educador busca a novas 

informações, conceitos e tecnologias para aperfeiçoar-se.”...  

Isso, logicamente para repassar essas experiências enquanto uma inovação do processo 

de ensino e aprendizagem. Destaca-se então a arte de ensinar prazerosamente pensando em 

obter êxito, tendo os/as estudantes como protagonistas desse processo, de ensino / 

aprendizagem. 

Em contra partida Junqueira (2002 p.110), afirma: “A prática de todo professor, mesmo de 

forma inconsciente, sempre pressupõe uma concepção de ensino e aprendizagem que determina 

sua compreensão dos papéis de professor e aluno, da metodologia, da função social da escola e 

dos conteúdos a serem trabalhados.”  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017 p. 432), estabelece em seus marcos 

normativos, quatro objetivos para o Ensino Religioso, ou seja:. 

a) Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e 

estéticos, a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos educandos; 

b) Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, 

no constante propósito de promoção dos direitos humanos;  

c) Desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre 

perspectivas religiosas e seculares de vida, exercitando o respeito à liberdade de 

concepções e o pluralismo de ideias, de acordo com a Constituição Federal;  
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d) Contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a 

partir de valores, princípios éticos e da cidadania. 

Observa-se então, nesses objetivos, o respeito à diversidade cultural religiosa através da 

construção do conhecimento religioso, que envolve o fenômeno religioso; o respeito ao outro 

quanto à questão de crer ou não crer; o direito de ir e vir garantido pela laicidade do Estado 

Brasileiro. 

Portanto, destaca-se de acordo com os PCNER (2009, p. 47) um dos objetivos 

fundamentais para a compreensão de docentes e discentes para o Ensino Religioso que é: 

“Proporcionar o conhecimento dos elementos básicos, que compõem o fenômeno religioso, a 

partir das experiências religiosas percebidas no contexto do educando”. 

   

3 Metodologia  

 

“O novo modelo de ER procura iluminar com o conhecimento da transcendência, o 

processo da educação para cidadania, para o protagonismo na transformação do mundo, isso 

parece uma utopia, porém, é um sonho de todas as religiões”. Fala inicial de (CARNIATO93, 2006). 

Num momento de saudação para os/as docentes de ER. 

Inicia-se assim, essa primeira etapa, da metodologia apresentando a fala da autora acima 

citada, por ocasião do I Colóquio Municipal de Educação (I COMED) João Pessoa - PB. Enquanto 

ministrante do I Seminário de Implantação do Ensino Religioso, no percurso de 8h/aulas.  

Posicionou-se ao finalizar as atividades das oficinas na construção coletiva de uma árvore 

dizendo: “Essa árvore frutificará e dará belos frutos e suas sementes serão semeadas nas 

escolas públicas”.  (Fevereiro, de 2006). 

 
93 CARNIATO, Maria Inês. Especialista em Ensino Religioso e Mestra em Teologia. Redatora da Revista Diálogo 
(2005). Autora da Coleção do Ensino Religioso do 1º ao 9º Ano.  Livro Didático que a Secretaria de Educação e Cultura 
de João Pessoa adotou para o trabalho dos docentes de ER. 
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 Essa segunda etapa objetiva promover outras atividades para docentes através de Cursos 

de Extensão em parceria com Instituições como UFPB, Secretarias de Educação e Cultura 

Estadual e Municipal; e outros, incentivando esses/essas docentes à participarem dos eventos e 

acontecimentos promovidos pela UFPB e, também dos Seminários e Congressos promovidos 

pelo  FONAPER, entre outros educacionais.  

Oliveira, et al. (2007, p. 124) reafirmando in FONAPER (1997): “A atual proposta de Ensino 

Religioso requer um profissional de Educação com: formação adequada ao desempenho de sua 

ação educativa; abertura ao conhecimento e aprofundamento permanente de outras experiências 

religiosas além da sua. [...]”  

A terceira etapa está na luta pelo Curso de Licenciatura em regime de complementação 

pedagógica com a carga horária reduzida, dando assim um embasamento teórico-metodológico 

na área da(s) Ciência(s) da(s) Religião (ões). Por que isso? Conforme foi citado anteriormente 

que os/as docentes entre se qualificar e trabalhar escolhe essa última opção, porque é de onde 

retiram as suas necessidades básicas de sustento.  

PASSOS (2006 p.44), afirma que: “Atividades permanentes de aprofundamento teórico e 

metodológico dos fundamentos do ER podem ser organizadas pelas instituições de ensino que 

abrigam projetos acadêmicos sobre a temática da religião e do ensino”.  

Este autor aponta em sua fala uma realidade eficaz, e muito importante para o 

fortalecimento de Cursos voltados para a área da(s) Ciência(s) da(s) Religião (ões). 

 

4 Resultados e Discussões 

 

Fortalecidos por estes ideais quanto a essa formação inicial da docência de Ensino 

Religioso, é que se procurou um meio de respaldar e fundamentar no Estado da Paraíba na busca 
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de alicerçar uma base epistemológica para os/as docentes de ER, no momento que a Professora 

Maria Azimar Fernandes e Silva94, percebeu que poderia fazer algo.  

Para isso solicitou de sua Secretaria de Educação e Cultura da Paraíba, um Documento - 

Proposta destinada ao Reitor daquela época Senhor Professor Dr. Rômulo Polari, com a intenção 

de solicitar a viabilização de Cursos destinados à docência de Ensino Religioso, isso por volta 

dos anos 2003/2004.  

De antemão essa autora enquanto docente de ER foi convidada pela referida professora 

para acompanhá-la bem como representante dos demais colegas. Essa causa foi abraçada pelo 

referido Reitor e para surpresa em 2005 teve início uma Pós-Graduação com o I Curso de 

Especialização em Ciências das Religiões - UFPB. Em 2006 quando o primeiro estava 

finalizando, teve início o segundo Curso.   

Freire (2007, p. 90) assegura: “A existência, porque humana, não pode ser muda, 

silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com 

que os homens transformam o mundo.” O Ensino Religioso como área de conhecimento, segundo 

as suas diretrizes, seus objetivos, propõe contribuir significativamente para a construção do ser 

humano, da cidadania e da sensibilidade aos direitos de cada um. 

Percebe-se que nesse ponto, este componente curricular vem facilitar para que docentes 

e discentes tenham acessos aos mais diversos saberes de diferentes culturas religiosas, o que 

vem facilitar mais abertura ao diálogo inter-religioso, bem como favorecer práticas pedagógicas 

que construam uma cultura de paz, tão sonhada por todas e todos.                     

Holmes (2010, p. 129) quando se refere a/o docente, assegura ainda que “é necessário 

também que tenham uma competência técnica e científica, que estejam sempre em busca de 

novos conhecimentos, passando para os estudantes um espírito de pesquisador, que permita 

conhecer e dividir este conhecimento com o outro”. 

 

 
94 Profª. Pedagoga. UFPB. (Ex) Coordenadora do Ensino Religioso da Rede Estadual de Ensino da Paraíba 1994. 
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5 Considerações finais 

 

Nessas idas e vindas do Ensino Religioso, com ações voltadas para uma dinâmica de 

acompanhamento sistemático por parte dessa autora, que apesar de estar aposentada, nada 

impede de desenvolver um trabalho voluntário voltado para uma visão de colaborar e dar mais 

significado a este componente curricular no chão das escolas. Observando esse novo jeito do 

ER, a partir desse novo olhar, do ponto de vista científico e não mais confessional é que, 

descobre-se o quanto este componente curricular tem a sua importância para a formação 

humana.  

Destarte, em seus conceitos estão o princípio de alteridade e equidade; os valores éticos, 

estéticos e morais; o sentido da vida e da cidadania.  Enfim uma ação pedagógica que possibilita 

reflexões de bem-estar, a qual já está implantado no chão das escolas públicas do País. Sabe-

se dos seus avanços e retrocessos, mas é preciso que não se recue na luta!  Basta que se reflita 

sobre a importância dos cursos de Licenciatura em Ciência(s) da(s) Religião (ões) para fortalecer 

a estabilidade dessa docência de ER.  

Faltando apenas oficializar esses cursos de Licenciatura nos Estados da Federação que 

ainda não o implantaram. Portanto, precisa-se vestir a camisa do Ensino Religioso e hastear a 

sua bandeira em todo solo brasileiro, na previsão da construção de uma cultura de paz para além 

dos muros da escola. 

 

Palavras-Chave: Formação Inicial e Continuada; Professores de Ensino Religioso; Prática 

Pedagógica; Diversidade Cultural Religiosa. 
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A MORADA DO ENSINO RELIGIOSO: a formação de valores 

 

Amauri Carlos Ferreira 

Fabiano Victor Campos 

 

1 Introdução 

 

 A reflexão ética tem sua centralidade no outro. Tal centralidade implica refletir sobre a 

construção e reconstrução do ethos na tradição ocidental na qual o outro se universaliza. A 

concepção judaica- cristã ao se tornar hegemônica transformou o próximo em um outro universal 

e abstrato que permitiu uma única concepção sobre o outro que se reproduz em discussões sobre 

alteridade.  Continuar esse modelo ou propor outro não tem sido uma tarefa muito fácil uma vez 

que a tentativa de um ethos fixo no campo religioso caminha para sua universalidade que é uma 

contradição no aspecto lógico, tendo em vista que o ethos é co extensivo a cultura. 

 Entender a configuração do ethos em sua dinâmica de construção e reconstrução e sua 

objetivação na ideia de uma alteridade é buscar compreender elementos constitutivos na 

formação de valores. Uma vez que a reflexão ética está ancorada na reflexão permanente em 

relação ao outro, cuja liberdade é o princípio ordenador da ação. As discussões sobre a alteridade 

têm sido em torno de uma configuração cristã que atende parcialmente o movimento do ethos.  

 Na formação de professores de Ensino Religioso já foi constatado que há uma carência 

de material para a formação de professores e as discussões em torno da problemática sobre 

valores tem sido incipiente.  Tal constatação conduziu a discussões em torno do modelo de 

Ensino Religioso tendo em vista que há uma prioridade para o modelo da alteridade judaico-

cristã. 

 O objetivo dessa comunicação  é apresentar no campo teórico o resultado de discussões 

ocorridas no XV SEFOPER / III seminário Regional do Ensino Religioso   ocorrido em 2018 no 

Espírito Santo em Vitória do  Grupo de Trabalho -  As Fronteiras do Ensino Religioso: Diversidade 
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e Ética ,   que teve como  resultado a organização de um livro  para formação de professores de 

Ensino religioso contemplando o eixo dos valores a caminho da construção de um ethos diverso. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

 Em sua origem, os valores morais, que norteiam a vida do ser humano rumo ao que é 

considerado desejável, correto, bom e justo, não nasceram de especulações filosóficas e 

racionais, mas foram atribuídos a certas manifestações divinas. As religiões, aqui entendidas 

como fenômenos culturais em sentido amplo, eram as guardiãs dos valores mais elevados – tais 

como a justiça e a beleza, o bem e o verdadeiro, etc. –, que guarneciam de sentido a existência 

humana. Elas constituíram a forma cultural privilegiada e mais antiga de expressão e transmissão 

do saber ético, de modo que a origem delas se confunde com a própria origem da cultura e dos 

costumes e hábitos próprios do agir humano.95 

Com o passar do tempo, esse tipo específico de saber, o saber ético, originariamente 

vivido e expresso nos costumes dos grupos e sociedades humanas, tomará uma forma 

especializada em determinadas tradições, sobretudo na ocidental, e se constituirá num tipo de 

conhecimento cientificamente organizado e ao qual se atribuirá o nome de ética. De vivido através 

dos hábitos e costumes, esse tipo específico de saber, fruto da racionalidade humana, passa a 

se estruturar sob uma forma de conhecimento organizado e sistematizado de modo racional. 

Essa forma constitutivamente reflexiva terá por principal tarefa “dar razões” – isto é, justificar 

racionalmente – àqueles valores que, na sua origem primeira, são antepredicativos, isto é, estão 

presentes nas ações e nas várias manifestações culturais humanas, antes mesmo de serem 

pensados, elaborados, sistematizados e justificados de forma racional.96 

 
95 Ver, a propósito, Vaz (2015, p. 49-51). 
96 Acerca das origens da reflexão ética, ver Midgley (1996); Vaz (2015, p. 66); Sidgwick (2010, p. 35-82). Sobre o objeto 
e o propósito da ética, consultem-se os estudos de Mackie (2000, p. 119-140), Sidgwick (1981, p. 1-14; 2010, p. 25-
34) e Williams (1985, p. 1-29). 
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Com base nas suas raízes etimológicas, a ética é então compreendida como a ciência do 

ethos, ou seja, um tipo de conhecimento ou saber, racionalmente estruturado, sobre os costumes 

(ethea); enfim, uma reflexão, de caráter racional, que visa “dar razões” – ou seja, justificar, 

legitimar e fundamentar, com argumentos racionais – a existência e a prática dos princípios e 

valores, incorporados e vivenciados nos comportamentos humanos, codificados e 

salvaguardados nas leis e regras de conduta que norteiam as existências dos indivíduos 

singulares e dos grupos humanos. 

 O ethos como uma palavra grega que tem uma significação de casa morada lugar se 

ordena dentro de uma tradição.  “A construção de um ethos se dá pelo ato educativo, que na 

tradição ocidental pode se compreender em alguns marcos teóricos: o da tradição grega, o da 

tradição iluminista e da tradição contemporânea da ética aplicada ( FERREIRA, 2019, p. 161)”.  

 O fato de termos na história uma compreensão do ethos em sua objetivação no outro, não 

garante o agir ético do indivíduo na sua vivência. O que demanda uma formação para uma relação 

com outro. Relação explorada nesses marcos teóricos, já trabalhados em vários momentos do 

pensar e agir ético da filosofia prática.  

 Quando se fala sobre ética e moral, uma questão impõe-se de modo pertinente: será o 

saber ético ou a crença moral justificada abrangente o bastante para nos fornecer uma orientação 

moral na vida cotidiana? São eles instauradores de valores capazes de nortear a vida humana 

ante as múltiplas e diversas situações, guiando-a na direção do que é correto, justo, bom e 

correto? É neste sentido que a pergunta sobre a relação entre a ética e os valores se ergue, ou 

ainda, é sob esta perspectiva que emerge o problema relativo aos valores morais.  

Valores são juízos atribuídos pelos seres humanos, seja às coisas e seres em geral, seja 

aos fatos, eventos e acontecimentos, seja às suas próprias ações. Por meio deles, qualificamos 

a realidade (material, ideal, eventual ou praxeológica – isto é, relativa à ação) à qual o valor é 

atribuído em feia ou bela, má ou boa, necessária ou desnecessária, e assim por diante. Assim 

como constatamos a existência das coisas, atribuindo-lhes um sentido de realidade, nós também 

qualificamos os objetos, os seres, os eventos, os comportamentos, as atitudes e ações, 
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atribuindo-lhes valores diversos. Logo, os valores não existem em si e por si, isto é, 

independentemente da mente humana na sua relação com as coisas. Eles só existem enquanto 

atos, como movimentos da mente humana na direção das coisas, na sua relação com elas. Não 

são propriamente coisas, tais como os seres e objetos que constatamos como que existindo 

independentemente de nós, ou seja, não criados por nós e que supomos existirem “fora de nós”, 

como que num “plano exterior”, embora estejam em íntima e necessária relação conosco o tempo 

todo, pelo simples fato de nós os percebemos. Só existem em relação com atos e produtos da 

alma humana, de modo que não têm existência própria. Numa palavra, os valores são, pois, 

doações de sentido, por parte da consciência humana, na sua tentativa de compreender e de 

atribuir significado àquilo que com ela se põe em relação, àquilo que os olhos do espírito 

percebem, sentem, “veem”, “tocam”.  

Mas, por outro lado, eles não são meras produções psíquicas dos indivíduos, 

considerados singularmente. Sua existência ou realidade objetiva pressupõe uma dimensão 

intersubjetiva, social: eles são criações coletivas, de grupos humanos, e não das mentes 

singulares de cada indivíduo. É do plano social que brota a sua realidade ontológica e a sua 

concretude. Uma vez criados pelos seres humanos, eles adquirem um modo de existência 

próprio, socialmente objetivo, ou seja, de uma objetividade social. Isso significa que, ao 

nascermos, eles já estão aí e nos são transmitidos pela educação, seja ela familiar, escolar ou 

social, e que, ao morrermos, eles continuarão a existir, não desaparecendo com o 

desaparecimento de cada indivíduo em particular. Além disso, eles manifestam um caráter de 

permanência e resistência ante as usuras do tempo e aos interesses contrários dos indivíduos 

singulares.  

 A reflexão ética na formação de valores pressupõe a discussão das relações entre o eu e 

o outro. Este processo é necessário para o exercício da cidadania. Para que essa experiência 

seja possível para a formação dos que chegam ao mundo, é fundamental: o acesso à informação, 

a exigência de cumprimento dos direitos e deveres através das instituições de formação e de 

princípios que são de responsabilidade das principais instituições de formação de longo prazo 
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(Família, religião e escola).  Os valores éticos e morais são de responsabilidade de todos e dessas 

instituições de formação de longo prazo. Daí que o outro torna-se fundamental. Uma vez que não 

existe ética sem o outro. Não existe relação ética sem a legitimação do outro daí a importância 

de se compreender e legitimar criticamente as autoridades responsáveis pelo processo 

educativo. 

 Numa tentativa de trazer a discussão da filosofia prática para o Ensino Religioso, a Editora 

Vozes abriu no final do século passado uma coleção: Subsídios Pedagógicos que tinha por 

objetivo a formação de professores nessa área do saber. Dentro dessa coleção dois livros 

supriram durante um bom tempo no Estado de Minas Gerais essa questão. Esses livros são: 

Fundamentos filosóficos dos Valores no Ensino Religioso e Ensino Religioso nas Fronteiras da 

Ética.  Os livros estão esgotados e não mais editados. 

 O ano de 2018 no GT: XV SEFOPER / III seminário Regional do Ensino Religioso   

ocorrido em 2018 no Espírito Santo em Vitória do  Grupo de Trabalho -  As Fronteiras do Ensino 

Religioso: Diversidade e Ética,  a problemática de formação de professores retornou   com a 

referência a coleção  da editora vozes e também da  importância da formação continuada de 

professores  que na cidade de  Belo Horizonte-MG   era oferecida pelo Departamento de 

Educação religiosa da Arquidiocese (DAER)97. Nesse seminário as apresentações de trabalhos 

ficaram circunscritas ao eixo de valores éticos, políticos e no campo da alteridade e diversidade. 

  Destaco aqui a pesquisa de Regina Esteves Siqueira 98 na qual deixou claro que há uma 

tendência dos professores em priorizar os valores éticos em detrimento do fenômeno religioso. 

Tal hipótese ficou configurada a partir do momento em que o eixo “Ethos” é contemplado bem 

 
97 Até o ano de 2005, ano em que a legislação mineira faz novas exigências em relação à formação do professor de 
ER, o DAER continuava sendo o órgão responsável pela capacitação e formação permanente de professores de Ensino 
Religioso da rede pública estadual da Região Metropolitana de Belo Horizonte.  Realidade que sofre mudanças após 
Lei 15434, de 05 de janeiro de 2005. 
98 Dissertação defendida em 2017 com o título: Políticas Públicas para o Ensino Religioso: a propósito de uma análise 
curricular no município de Ribeirão das Neves.  A autora faz uma análise da grade curricular proposta nas escolas e 
dos planos de Ensino dos professores. Entrevista professores da rede municipal de ensino no que se refere à formação 
docente e as políticas publicas para o Ensino Religioso.  
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mais do que os outros. Por exemplo, enquanto o eixo “Escrituras Sagradas e/ou Tradições Orais” 

aparece 04 vezes, o “Ethos” é citado 32 vezes. Logo, uma significativa diferença. Segundo a 

autora, nota-se a supremacia do eixo “Ethos”, quando o mesmo é demarcado com uma lista de 

conteúdos relacionados aos valores (formação do sujeito), direcionando o aluno a um 

comportamento cidadão. Há claramente uma tendência em direcionar o ensino dessa disciplina 

aos conhecimentos éticos, muito mais ligados à cidadania (direitos e deveres do cidadão), do que 

às manifestações religiosas (fenômeno religioso) entendidas como expressões de crença 

relacionando-as as escolhas religiosas do educando e/ou do seu grupo. 

 Esteves (2017), destaca que o livro de referência para formação dos professores para 

este enfoque, O Ensino religioso nas Fronteiras da Ética, publicado em 2001, continua sendo a 

referência para fundamentação destas práticas. Uma vez que a coleção sobre o Ensino Religioso 

da editora paulinas pautada nos parâmetros curriculares não publicou nada mais atualizado nesta 

área da formação do ethos.  

  Esse direcionamento da discussão ética para o outro, levou a expressão feliz, de Umberto 

Eco (1996) ao afirmar: “Quando outro entra em cena, nasce a ética.”   Tal afirmativa nos serviu 

durante muito tempo na compreensão da estruturação da relação ética que foi a epígrafe do livro: 

Ensino Religioso nas Fronteiras da Ética lançado em 2001, esgotado desde 2002 em sua 

segunda edição. Esse livro aparece de forma repetida em referências para o pensar ético no 

Ensino Religioso. Ele se tornou um marco nesse pensar do Ensino Religioso, por não ter 

aparecido outro que pudesse configurar a formação dos professores nessa área de saber.  A 

referência desse livro é o da alteridade numa configuração de um outro abstrato em um 

referencial de Levinás.  A alteridade é entendida como sendo “uma característica do que é outro. 

Numa perspectiva ética, é o reconhecimento do outro como igual enquanto espécie, mas diferente 

enquanto particularidade (FERREIRA, 2001, p.25).  
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3 Metodologia 

 

 O caminho escolhido para essa pesquisa foi o bibliográfico e os procedimentos 

metodológicos foram: 

a) Discussões ampliadas no GT:  As Fronteiras do Ensino Religioso: Diversidade e Ética.  

b) Convite na elaboração de um texto que versasse sobre a questão dos valores 

contemplando o campo da alteridade e da diversidade. 

c)  Levantamento de obras sobre Ensino religioso utilizado na formação de professores 

na região de Minas e Espírito Santo que trouxesse a problemática da ética no que se 

refere a valores.  

 

4 Resultados e Discussão 

 

Após percorrer o caminho delineado ficou constatado o hiato na formação de valores e 

ausência de material didático na formação de professores. Tendo em vista que os livros utilizados 

ainda são os da Coleção da Editora Vozes e que se encontram esgotados.  

Desses livros sobre valores o livro de Amauri Carlos Ferreira que se encontra esgotado 

desde sua segunda edição em 2002. Ao analisarmos consideramos que apesar de ser 

considerado atual e ser citado como livro de referência o mesmo encontra-se defasado sobre 

alguns temas como o da problematização da diversidade e de valores em outras religiões como 

a islâmica, a indígena e a tradição afro.  

O resultado em termos práticos foi convidar para escrever capítulos que versassem sobre 

a questão dos valores e editar um livro para suprir essa necessidade. Esses pesquisadores estão 

vinculados a uma das duas áreas do saber em sua formação: Educação e Ciências(as) da 

Religião.  Os organizadores do GT, junto com alguns participantes decidiram fortalecer esse eixo 

formativo dos valores tendo em vista a necessidade de uma sociedade que pense o outro a partir 
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da diversidade. Elegeram a alteridade e diversidade dentro do pensar ético e valores justapostos 

como o político, os das tradições: Indígena, afro, islâmica e um capítulo sobre a BNCC. 

 

5 Considerações Finais 

 

Após algumas entrevistas com professores de Ensino Religioso e pela apresentação dos 

professores no GT sobre Ensino Religioso: ética e Diversidade consideramos a necessidade de 

escrever um livro para formação de professores que pudesse versar sobre Ética e formação de 

valores. Partimos para a organização do livro com capítulos redigidos por pesquisadores que 

contemplem as áreas da educação e das ciências da religião. Numa última tentativa de verificar 

discussões sobre valores os coordenadores do GT foram oferecidos um Fórum temático na Soter 

de 2019 sobre Fronteiras da Alteridade e da Diversidade: O Ensino Religioso na construção de 

Valores, as apresentações corroboraram o hiato nessa área do saber. 

 Foi apresentado essa proposta de organização do livro à Editora da PUC-Minas que 

aceitou abrir uma coleção do Ensino Religioso. O livro encontra-se em revisão e tem por título:   

As Fronteiras do Ensino Religioso - A formação de valores.   
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FORMAÇÃO CONTINUADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NATAL/RN: 

Implementação da Base Nacional Comum Curricular no Ensino Religioso 

 

Maria do Socorro de Oliveira99 

Maria José de Oliveira Nunes100 

 

 

1 Introdução 

 

Entende-se que a educação é de grande relevância no processo da constituição 

existencial do ser humano. Assim, percebe-se o seu papel como veículo responsável pelo 

desenvolvimento desse ser capaz de elaborar pensamento críticos e reflexivos por mediação dos 

ensinamentos educativos que favoreçam a aprimorar as habilidades inatas do indivíduo e 

sobretudo obter conhecimento do saber ser e conviver com o outro e consigo mesmo 

(DELLORES, 2012). Partindo dessa ideia, a disciplina Ensino Religioso torna-se fundamental na 

construção desse saber e simultaneamente estende-se para a dimensão da riqueza presente na 

cultura, na arte, no imaginário, nas ideias, nas virtudes de tradições religiosas, no respeito pela 

própria ação da filosofia de vida humanamente. Arroyo (2013, p. 67) fala que “educar é revelar 

saberes, significados, mas antes de mais nada revelar-nos como docentes educadores em nossa 

condição humana. É nosso ofício. É nossa humana docência.” 

Mediante essa visão, a Secretaria Municipal de Educação do Natal – SME realiza 

Formação Continuada com professores de Ensino Religioso por entender a relevância desse 

 
99Graduada em Pedagogia-UFRN e Educação Religiosa-ESER; Especialista em Ciências da Religião- UERN; 
Educação de Jovens e Adultos- UFRN; Metodologia do Ensino Superior-FAFICA/PE; Educação Global, Construção da 
Cidadania e Intelligências Humanas - FLORIDA CHRISTIAN UNIVERSITY. Assessora pedagógica de Ensino Religioso 
da Secretaria Municipal do Natal/RN. Email: msocorro96oliveira@yahoo.com.br.  
100 Graduada em Teologia/ITEPAN; Pedagogia/Instituto Presidente Kennedy/UERN; Licenciatura e Bacharelado em 
Filosofia/UFRN; Psicanalise/APB e Especialista em Educação Sexual. Professora de Ensino Religioso da Secretaria 
Municipal de Educação do Natal/RN. E-mail: mazefilo@yahoo.com.br. 
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componente curricular e a valorização do trabalho pedagógico do professor em sala de aula. 

Nesse momento de estudo, reflexão e discussão favorece para a elaboração do planejamento e 

a organização do conteúdo referente a essa área de conhecimento, tomando como base os 

referenciais teóricos e metodológicos que possibilitam a interação dos conhecimentos diversos a 

serem desenvolvidos pela prática docente. 

Nessa perspectiva, são elaborados projetos significativos com os professores, construídos 

a partir das unidades temáticas e categoricamente pautados nos objetos de conhecimento e 

habilidades presente no texto da Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Dada essa 

assistência pedagógica, os professores de Ensino Religioso da Rede do Município de Natal 

sentem-se confiantes no exercício de sua profissão que se faz presente na condição de 

desenvolver cada projeto voltado para a realidade da sala de aula. Salientando que nestes 

encontros pedagógicos há interação de conhecimento entre si, favorecendo a troca de 

experiências exitosas, através da apresentação de oficinas pedagógicas planejadas e 

executadas pelos professores em suas respectivas escolas. 

No corrente ano, a Formação Continuada foi planejada priorizando a BNCC, objetivando 

a implementação do Referencial Curricular de Ensino Religioso - RCER, cuja preparação iniciou 

no ano 2018, com a escolha de uma comissão de estudo e trabalho para conduzir o processo de 

elaboração do texto, juntamente com equipe de assessoramento da Secretaria Municipal de 

Educação – SME. Vale salientar que todos os professores de Ensino Religioso, que participaram 

ativamente da formação continuada deram sua contribuição na construção do referido 

documento. 
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2  Fundamentação teórica 

   

A formação docente é uma necessidade básica para o (a) professor (a) de Ensino 

Religioso. Essa é uma questão que reforça a necessidade da sistematização desse processo de 

formação, principalmente porque este profissional necessita se qualificar para ministrar suas 

aulas. Para isso, se faz necessário um estudo aberto e criativo, com conhecimento e diálogo 

sobre a BNCC, haja vista que, no momento atual, é o principal documento curricular, que 

estabelece para o Ensino Religioso, orientações referentes aos objetivos, competências e 

habilidades específicas para essa área de conhecimento. De acordo com a BNCC (2017, p. 435), 

“o Ensino Religioso busca construir, por meio do estudo dos conhecimentos religiosos e das 

filosofias de vida, atitudes de reconhecimento e respeito às alteridades”. 

Esta proposta tem a intenção de promover um espaço, de diálogo, respeito e aceitação 

das diferenças, sejam quais forem suas convicções se dêem no sentido de um estudo reflexivo 

sobre a diversidade religiosa, o qual possa contribuir para eliminar as diversas formas de 

preconceito existente no espaço escolar e consequentemente atinja a nossa sociedade. Com 

isto, estaremos educando as novas gerações, apresentando-lhes alternativas e precavendo 

contra fundamentalismos e manipulações ideológicas de discursos religiosos. 

Assim, torna-se importante destacar a necessidade dessa formação docente voltada para 

a alteridade, respaldada na dignidade e na ética, favorecendo desenvolver nos estudantes um 

conhecimento pautado numa visão plural e solidária para com o humano, a natureza e o mundo 

(BRASIL, 2003). Neste sentido, a Formação Continuada da SME, planejou nos anos de 2018 e 

2019, encontros de acordo com as necessidades formativas dos professores de Ensino Religioso, 

focalizando a implementação do RCER para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais. 

Essa ação pedagógica estabelece para sua efetivação a inter-relação entre teoria e 

prática, envolve planejamento de ensino e avaliação, modificações curriculares, entre outras 

demandas (TARDIF, 2002). Assim, colherá um trabalho docente através da construção de 

projetos didáticos, relatos de práticas pedagógicas, realização de fóruns e feira de conhecimento 
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interativo, relacionadas às concepções e encaminhamentos metodológicos para essa área de 

conhecimento, pautado nos diversos estudos realizado nas formações continuada. Estas 

proporcionam saberes na perspectiva de assegurar o respeito à diversidade cultural e religiosa, 

sem proselitismo, presente no Brasil, tal como estabelece LDB nº 9.475/1997 (artigo 33, alterado 

pela Lei nº 9.475/1997). 

Outra orientação que se apresenta como devida para os profissionais deste componente 

curricular é a utilização de Sequências Didáticas que de acordo com Zabala (1998), podem indicar 

a função que tem cada uma das atividades na construção da aprendizagem de diferentes 

conhecimentos que, de forma elaborada o professor faz a mediação do conhecimento, podendo 

organizar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do ensino-aprendizado através de etapas 

previamente planejadas de forma sequenciada. Nessa linha de pensamento Arroyo (2013, p. 

120), salienta que: 

 
Sabendo que na escola convivem sujeitos totais e não apenas sem história, sem 
corpo, sem identidades, também são equacionados como conteúdos da docência 
formar a curiosidade, a paixão de aprender, a emoção e vontade de conhecer, 
de indagar a realidade que vivem, sua condição de classe, raça, gênero, sua 
idade, corporeidade, memória coletiva, sua diversidade cultural e social... 
 

Assim sendo, é basilar que o processo de ensino-aprendizagem se edifique no respeito 

a vida, a dignidade e a ética, conduzindo o estudante para o diálogo e a liberdade de consciência 

que favoreça a convivência com as diferenças individuais e coletivas na interação do ser humano 

e em consonância com a dimensão de imanência e transcendência (BNCC, 2017) visto que, o 

professor pode desenvolver atividades relacionadas a unidade temática e o objeto de 

conhecimento estudado propondo a construção final de produtos concretos que podem ser 

compartilhados com a comunidade escolar. 

Percebe-se a importância de que durante o processo de ensino-aprendizagem o 

professor retome algumas vezes à proposta inicial do trabalho, fazendo retrospectiva das 

sequencias de aprendizagem dentro das unidades temáticas que já foram trabalhados, levando 

o estudante a relacionar os conhecimentos ensinados para a construção de novos saberes. 
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3  Metodologia 

 

A Formação Continuada de Ensino Religioso constitui um espaço no qual os professores 

dessa área de conhecimento se encontram para estudarem, trocarem experiências e 

principalmente interagirem na busca da superação dos desafios que se apresentam no 

desenvolvimento de suas práticas pedagógicas. A caracterização desse estudo está sendo 

desenvolvido numa abordagem qualitativa, cuja definição segundo Neves (1996, p. 1): 

Compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e a 

decodificar os componentes de um sistema complexo de significados”. Nesta perspectiva, o 

desenvolvimento da formação está embasado em fontes bibliográficas, que possibilitam 

aprofundamentos teóricos e práticos, objetivando alcançar resultados exitosos em relação ao 

fazer pedagógico no contexto de sala de aula. 

Esta formação é pensada e organizada pela Equipe de Assessoramento de Ensino 

Religioso da SME, composta por três assessores e foram agregados mais 06 (seis) professores 

que integram a comissão de currículo para Elaboração do RCER, estes, efetivados pela Portaria 

Nº 35/2018 - GS/SME, de 17 de maio de 2018. Dessa forma, inicia-se um trabalho pautado numa 

formação continuada, a partir das orientações norteadoras da BNCC.   

É importante enfatizar que na realização da primeira Formação Continuada foi realizado 

o planejamento anual, democrático e participativo, cuja programação final se baseia em 

conteúdos curriculares e metodológicos que retratam as principais necessidades do professor em 

relação à aquisição de novos conhecimentos, e a melhoria do processo ensino-aprendizagem.  

  O processo formativo é desenvolvido com atividades de sensibilização, permitindo 

integrar os diferentes aspectos do fazer docente que inclui o afetivo, biofísico, cognitivo, cultural, 

social, religioso e ético. Na visão de Teixeira (2006, p. 76): “É tarefa importante o favorecimento 

da percepção da riqueza e do valor de um mundo plural e diversificado”. Essas atividades tem a 

finalidade de propiciar aos professores uma abertura ao outro, bem como o estabelecimento de 
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relações que favoreçam o aprendizado reciproco por meio do diálogo no exercício em sala de 

aula. 

Durante o ano se realiza 10 (dez) Encontros de Formação Continuada,  com professores 

de Ensino Religioso das 72 (setenta e duas) escolas do Ensino Fundamental I e II. Acontece 

mensalmente 01 (uma) formação com carga horária de 04 (quatro) horas/aula. A formação 

continuada é dever legalmente instituído para todos os profissionais do magistério, conforme Art. 

37, inciso VI, da Lei nº 058/2005, “Frequentar cursos legalmente instituídos, com vistas ao 

aprimoramento para o desempenho de suas funções”. Terá direito à certificação o professor (a) 

com aproveitamento igual ou superior a 70%, correspondente à frequência e cumprimento das 

atividades de registros e entregues dentro prazo. 

O planejamento estratégico anual foi organizado a partir dos seguintes tópicos:  

1. Objetivo estratégico - Elaborar um planejamento estratégico que proporcione a 

construção de processos educativos que compreenda características que vinculam o professor 

de Ensino Religioso ao processo de desenvolvimento profissional através de uma Formação 

Continuada centrada no exercício de atividades pedagógicas voltado para a implementação do 

RCER/BNCC;  

2. Estratégias - Fortalecer a participação dos professores na Formação Continuada 

através do desenvolvimento de um excelente trabalho educativo sobre a BNCC e Aperfeiçoar a 

capacidade de intervenção didática do professor de Ensino Religioso em sala de aula de forma 

organizada e reflexiva;  

3. Meta - Garantir a todos os professores de Ensino Religioso a realização de 10 (dez) 

Formações Continuada, considerando as necessidades, demandas e contextualizações que se 

apresentam no contexto escolar;  

4. Indicador - Aumentar a participação dos professores de Ensino Religioso nos encontros 

de Formação Continuada, contemplando o total de 100% de escolas dos Anos Iniciais e Finais 

do Ensino Fundamental. 
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Quanto aos estudos realizados nos encontros formativos foi priorizado estudar os 

referenciais teóricos sobre a BNCC (Unidades Temáticas, Objeto de conhecimento, 

Competências e Habilidades), seguido de práticas vivenciais através do desenvolvimento de 

oficinas pedagógicas, rodas de conversa, debates, exposição oral e palestras. Especificamente 

para as oficinas pedagógicas foi elaborada uma sequência didática que inclui (Tema da aula, 

Objetivos: Geral e específicos, Sequência didática de aprendizagem, Estratégias de ensino, 

Instrumento de avaliação e as Referências), no qual os professores constroem projetos didáticos 

de aprendizagem para Ensino Fundamental I e II. 

Portanto, o que está proposto neste trabalho é fundamental para o desenvolvimento do 

processo metodológico, pois se considera que a prática do trabalho docente em Ensino Religioso, 

é um ato de construção do conhecimento que ocorre a partir da relação sujeito-objeto em que 

nenhuma das partes envolvidas, professor/estudante, são passivos no processo de construção 

da aprendizagem. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

A BNCC é um documento norteador, que proporciona o conhecimento religioso e filosofias 

de vida para estudo e discussão na Formação Continuada, tornando-se prioridade nas 

instituições educacionais. Sendo assim, espera-se que o referido trabalho favoreça resultados “... 

que permita a construção de experiências inovadoras provocando mudanças na escola, no 

projeto pedagógico e no próprio docente”. Logo, torna-se indispensáveis a consolidação do 

desenvolvimento de habilidades e competências essenciais que garantam o crescimento físico, 

cognitivo, ético e religioso do estudante, a partir das relações estabelecidas pelo professor em 

sua prática pedagógicas. 

Tratando-se dos resultados alcançados, foram satisfatórios parcialmente, haja vista, que 

os encontros formativos ainda estão em processo e o RCER encontra-se na fase de 

encaminhamentos para impressão e publicação do mesmo. 
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Descrevendo o início dos trabalhos, no ano de 2018 foram realizadas discussões 

preliminares que favoreceu a organização de grupos de estudos com a finalidade de contribuir 

na elaboração textual do documento com propostas teóricas e pedagógicas para a atualização 

do Referencial já existente, elaborado no ano 2000 para a Rede de Ensino do Natal. 

Esse trabalho coletivo favoreceu ao movimento e engajamento dos professores nos 

estudos, contribuindo para a construção preliminar do novo RCER, principalmente na análise 

comparativa entre a BNCC e o currículo já existente na rede, mantendo e preservando as 

características específicas da realidade local e o que foi modificado para atender as novas 

exigências da BNCC.  

E no ano de 2019, vem se dando continuidade com aos estudos, dando ênfase ao 

documento através da construção de sequências didáticas de aprendizagem, cujo 

direcionamento segue a proposta do quadro curricular, sugeridos na versão preliminar do novo 

Referencial do Município de Natal, contendo a seguinte disposição: Unidades temáticas; Objetos 

de conhecimento; Habilidades; Estratégias didáticas e Avaliação.  

Vale salientar, que os encontros formativos ainda se encontram em processo, e os 

resultados obtidos ainda suscitam continuidade e discussões sobre a BNCC, como também, 

embasamento teórico incorporado à prática pedagógica. Portanto, espera-se que esse trabalho 

propicie uma melhoria na qualificação profissional dos envolvidos no processo educacional e no 

avanço do ensino aprendizagem na Rede Municipal de Ensino de Natal, mediante o estudo do 

referido documento. 

 

5  Considerações Finais 

 

Diante do exposto, entende-se que o estudo da BNCC voltado para os professores do 

Ensino Religioso na Rede Municipal de Ensino de Natal, tem sido de grande importância para a 

construção do RCER. Percebe-se também que a Formação Continuada foi basilar para a 

condução desse trabalho, oportunizando ações educativas que cultivaram a apropriação de 



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

261 

saberes coletivo, debates e questionamentos relevantes sobre a riqueza da diversidade das 

ciências que falam do conhecimento cultural, filosófico e religioso. Nessa instância, favorece a 

abertura para a discussão pedagógica e a somatizacão de ideias, pensamentos indagadores e 

questões existenciais inserido no contexto educacional.  

Assim, o professor se enaltece e manifesta o entusiasmo de querer compreender e 

apreender o propósito da BNCC, visualizando um ensino-aprendizagem de qualidade, 

aprimorando as habilidades nas organizações das sequências didáticas inseridas no 

planejamento das unidades temáticas. 

Dessa forma, este estudo tem encaminhado mais para uma reflexão na busca de um 

currículo, cujo propósito é refletir, direcionar, selecionar e organizar saberes planejados, na busca 

de superar os obstáculos e desafios que o professor enfrenta no fazer pedagógico. Para isso, 

precisa alimentar a esperança de que a escola, sendo um espaço plural, deve cultivar valores 

éticos, culturais e religiosos imprescindíveis a uma educação integral. 

 

Palavras-chaves: BNCC; Currículo; Ensino Religioso; Formação Continuada; Prática pedagógica. 
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1 Introdução 

 

O Ensino Religioso (ER) tem sido um tema que vem ganhando espaço nas discussões 

acadêmicas, principalmente a partir de sua regulamentação por meio da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) 1996, acionando uma disputa recorrente na questão da laicidade 

do Estado brasileiro no tocante à inserção deste componente no currículo da educação básica. 

Esse processo é determinado por intermédio da positivação das leis (Constituião Federal – CF – 

de 1988, art. nº 210; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – art. nº 33; e a Lei 

nº 9.475/97) que mobilizam a sociedade civil e política, seja em busca da legitimação – e, assim, 

garantindo a efetivação desta positivação – seja para problematizar/denunciar e deslegitimar 

essa mesma positivação. 

Desta feita, este trabalho procura situar o objeto de pesquisa (formação docente para o 

Ensino Religioso) com a produção acadêmica na área Interdisciplinar. Para tal estabelece (1) 

uma historicização dos divergentes posicionamentos quanto ao tema, seguida da elaboração de 

 
101Doutorando em Políticas Sociais pela UENF. Professor da Educação Básica do Estado do Rio de Janeiro. Contato: 
evandropeixxe@yahoo.com.br 
102 Doutor em Ciência da Religião pela UFJF. Professor Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais 
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(2) um mapeamento da cobertura territorial da oferta de cursos de formação inicial para esses 

profissionais e (3) a categorização dos debates essenciais para compreender este tema. 

O trabalho em tela propõe uma análise das discussões abarcadas na relação entre Estado 

e políticas educacionais no âmbito escolar, enfatizando o debate circunscrito à formação na 

profissão docente, sua construção e formação para contribuir com a produção de conhecimentos 

no âmbito histórico-educacional do componente curricular Ensino Religioso. O motivo que 

impulsiona a realização deste trabalho está na importância de esboçar as implicações do 

fenômeno religioso nos espaços públicos, tendo por destaque o debate republicano no campo 

educacional. 

A relevância deste trabalho para o GT está em articular e colocar em relevo a discussão 

sobre produções intelectuais de diversos campos do saber como o histórico, o sociológico, o 

antropológico, o jurídico e o das Ciências da Religião CRE sobre a controversa questão da 

formação do professor e levando-se em consideração a disputa entre as vertentes laicistas e 

religiosas, pela construção dos conteúdos para o Ensino Religioso no contexto atual e, além deste 

ponto, em refletir sobre o papel desempenhado pelo pacto federativo em possibilitar a emergência 

de indefinições para o ingresso na carreira docente deste componente curricular.  

Este componente que, em sua trajetória epistemológica mantem-se como objeto de 

debates acerca da fundamentação de sua identidade profissional e científica ao mesmo tempo 

em que busca manter-se com a identidade profissional religiosa. Tendo por isso constituído um 

caminho intermediário nesse interregno. Os ônus e os bônus dessa condição deslindam na 

controvérsia como, por exemplo, pode ser observado no “ziguezague” com relação à inserção 

desta disciplina na BNCC. No absenteísmo das legislações para a formação docente em nível 

federal, mas empreendidas no âmbito estadual, implicando numa miríade de experiências na 

prática docente do Ensino Religioso. Tudo isso, vale lembrar, no intuito de evidenciar aqui 

experiências que buscam superar essas dificuldades com relação à formação inicial para este 

componente curricular na literatura acadêmica, aprofundando-se na discussão sobre a cobertura 

territorial da oferta de cursos de formação inicial para esses profissionais.  
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2 Fundamentação teórica 

 

Este trabalho busca subsidiar e situar mais apuradamente as concepções de ensino 

religioso que tem se delineado nas últimas décadas, pós 1996. De um lado, o que pode ser 

tipificado como ensino religioso que se presta à educação da religiosidade, uma concepção 

defendida, dentre outros, por Gruen (2005), em que no fundo se percebe forte inspiração 

teológica. De outro lado, a concepção que tem se construído na CRE, dentre outros, por 

Rodrigues (2015) e que procura abordar o fenômeno religioso, a partir do estudo das tradições 

religiosas no campo religioso, sua linguagem e morfologia (parte sistemática, parte empírica). 

Vale pontuar que o dilema epistemológico na configuração da área de CRE especialmente 

no Brasil, não difere muito do desafio que também as Ciências Sociais encontram em face da 

história recente e dos desdobramentos que a industrialização, a secularização e a racionalização 

do mundo infringem as sociedades e aos indivíduos contemporâneos. 

No flanco dos que defendem a emergência do campo, existem desde reflexões 

epistemológicas que buscam legitimar cientificamente o campo até práticas de pesquisas 

relacionadas com essas preocupações teóricas na formação docente, de habilidades 

competências para o exercício da docência, na construção de uma identidade profissional, e 

mesmo na profissionalização docente, na legitimidade jurídica e pedagógica da disciplina. 

No flanco dos antagonistas, existem práticas de pesquisa que mostram os resultados 

negativos da relação entre Estado/religião/educação, no tocante à discriminação e práticas de 

intolerância/racismo e violações de direitos humanos. Nestes grupos, a construção teórica 

sustenta-se por meio do rigor dos paradigmas consolidados em disciplinas especializadas, 

principalmente da sociologia, ressoando em eventos acadêmicos da sociedade civil organizada. 

Logo, a tensão na busca da (des)legitimação do campo envolve o mesmo problema que Teixeira 

(2004) identificou nas interdisciplinaridades: a avaliação e os critérios de certificação científica. 

3 Metodologia 
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A proposta metodológica deste trabalho é compor um quadro analítico das controvérsias 

na construção dos fatos científicos (LATOUR, 2011) acerca das diferentes modalidades e perfis 

do ER pelo Brasil delimitando como os sistemas de ensino se aproximam e se diferenciam na 

aplicação de suas leis estaduais, para a formação docente de forma a regular o ER em seus 

territórios (TEDESCO, 2010).  

A composição desse quadro serve no ao intuito de subsidiar a investigação sobre como 

os Estados têm tratado o tema do ER, permitindo interpretações variadas sobre a implementação 

desta disciplina, principalmente no que tange a exigência de formação docente para este 

componente curricular da escola pública. Derivado desse quadro comparativo, a proposta é 

perceber a formação docente como inserida no quadro mais amplo da própria cultura escolar 

pública brasileira. Levantando o material legal, técnico, pedagógico e acadêmico sobre o escopo 

da formação desse docente pelo território brasileiro, sintetizando a construção de trajetória da 

identidade profissional. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

O ensino religioso no Brasil é historicamente fruto de uma construção que conta com a 

Pedagogia e as Ciências da Religião como áreas de referência. Outras do campo das 

humanidades como a Filosofia, a História, a Sociologia e a Antropologia abordam a religião, 

passando por ela na medida em que se relaciona com o pensamento, com as trajetórias, com as 

sociedades e as identidades dos indivíduos. Então, sob esse ponto de vista, a religião enquanto 

objeto pode ser abordada interdisciplinarmente, isto é, sob diferentes perspectivas teóricas. 

Todavia, desde que apontado como disciplina, o ensino religioso não se apresenta como 

interdisciplinar, mas como uma disciplina específica.  

Essa disciplinarização tem sido construída gradativamente e, em especial, tem caminhado 

par e passo com a consolidação da área de Ciências da Religião no Brasil (essa que se constitui 

como plurimetodológica, mas que interessa-se especificamente pelo fenômeno/fato religioso, no 
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que tem de determinação para o pensamento e a história da humanidade e, no que tem de 

influência para sociedades e indivíduos. Perceba-se aí o movimento contrário: enquanto a 

Filosofia, a História, a Sociologia e a Antropologia abordam a religião de fora para dentro, as 

Ciências da Religião abordam a religião, concedendo ênfase em seu movimento em direção as 

redes sociais.  

Alçando-se a uma identidade científica, que nos moldes de Latour (2011) torna-se fato ao 

incorporar produção coletiva de conhecimento cujo destino de seu conteúdo esta nas mãos de 

quem os usar depois. Com isso reforçando  a interface entre o objeto de estudo com a 

problematização Teixeira (2004) para a área Interdisciplinar refletir sobre a avaliação da 

certificação científica. 

Um dado interessante nesse sentido e que é central para esse trabalho é a Publicação 

das DCNs – Diretrizes Curriculares Nacionais para as licenciaturas em Ciência da Religião – 

homologadas em 28 de dezembro de 2018 e, elaboradas por uma equipe de conselheiros do 

CNE e especialistas nas áreas de educação e Ciência da Religião. Esse documento legitimado 

pelo MEC regula a formação docente para o ensino religioso nos sistemas públicos de educação. 

Tornando-se um corolário dessa importante mudança no status da discussão sobre o tema da 

formação docente para o Ensino Religioso.  

 

Palavras-chaves: Ensino Religioso; Formação Docente; Políticas educativas; 

Interdisciplinaridade; Ciências da Religião.  

 

5 Considerações Finais 

 

Identificar, refletir, debater e avaliar quais tem sido os critérios mobilizados pelos “flancos” 

que ora defendem o ensino religioso, ora o rechaçam. Traçar esse percurso é uma forma de 

analisar como essa disciplina, agora, componente curricular, tem sido construída no processo 

histórico. Daí que os dispositivos acionam o início desse debate que é levado a cabo pelas 
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secretarias de educação. De todo modo, deve-se pensar que as controvérsias entre esses 

“flancos” acabam por impulsionar a cientifização do ensino religioso, inclusive como forma de 

atender as normativas e às críticas daqueles que se opõem a ele. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA NO ENSINO RELIGIOSO: a educação híbrida como 

possibilidade de reflexão da prática pedagógica 

 

Brígida Karina Liechocki103 

 

1 Introdução 

 

Este estudo apresenta as aproximações a partir dos pressupostos do pensamento 

complexo, associando com as estratégias do ensino híbrido como proposta para os processos 

formativos de professores, com o objetivo geral de analisar as contribuições da Educação Híbrida 

no contexto da formação continuada dos professores de Ensino Religioso para o desenvolvimento 

da reflexão da ação docente. Nesta fase inicial, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, com base 

nos fundamentos teóricos norteadores da teoria da complexidade, sistematizada por Edgar Morin. 

A proposta sobre a Educação Híbrida pauta-se em pesquisadores da área como Bacich; Tanzi 

Neto; Trevisani (2015), e a análise dos processos formativos de professores é realizada a partir 

das contribuições de Nóvoa (1992, 2014) sob a perspectiva da epistemologia da prática e do 

professor crítico e reflexivo, permitindo o ensaio de um diálogo preliminar entre a proposta da 

Educação Híbrida na formação continuada de professores de Ensino Religioso como um 

“caminho” para o pensar complexo. A problemática que suscita a pesquisa tem como cenário a 

formação continuada de professores de Ensino Religioso apresentada no contexto de ações 

formativas desenvolvidas no Estado do Paraná. 

A formação continuada dos professores de Ensino Religioso no Estado do Paraná é 

efetivada a partir de ações conjuntas entre a Secretaria de Estado da Educação (SEED/PR), 

Secretaria Municipal da Educação de Curitiba (SME/Curitiba), Associação Inter-religiosa de 
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Educação (ASSINTEC) e Instituições de Ensino Superior (IES). Em conformidade ao § 2º do Art. 

33 da LDBEN 9394/96, incluído pela Lei n. 9.475, de 22.7.1997, a SME/Curitiba e a SEED/PR 

estabelecem um acordo de cooperação técnica em parceria com a ASSINTEC (Associação Inter-

religiosa de Educação) que no Paraná desde 1973 é a entidade civil de caráter educacional, cuja 

finalidade é colaborar com as Secretarias Estadual e Municipais de Educação na efetivação do 

Ensino Religioso escolar de acordo com a legislação vigente.  

A ASSINTEC é composta por aproximadamente vinte associados de diversas 

organizações religiosas e místico-filosóficas e, também conta com uma equipe pedagógica 

constituída por profissionais da educação com formação na área do Ensino Religioso, com o 

objetivo de implementar ações voltadas para a formação continuada dos professores, a partir da 

transposição didática do conhecimento religioso produzido historicamente pelas diferentes 

organizações religiosas.  

As ações formativas são realizadas por meio de cursos de introdução ao Ensino Religioso, 

cursos de aprofundamento de conteúdos, grupos de pesquisa e assessorias, publicação e 

divulgação das produções na área do Ensino Religioso, na elaboração de materiais de 

fundamentação teórica, de apoio pedagógico e didático aos professores de Ensino Religioso e 

nas ações articuladas com representantes de organizações religiosas, tais como: entrevistas, 

mesas de diálogo inter-religioso em eventos, palestras, consultorias, etc. (SILVA; NIZER; 

COSTA; CARASSAI; SANTOS; SCHLOGL; BIACA, 2015). 

Na trajetória destas formações ofertadas aos professores de Ensino Religioso no Estado 

do Paraná constata-se, dentre alguns desafios ainda a serem transpostos, a necessidade de 

ressignificação metodológica das ações formativas, tendo em vista a relevância do 

aprofundamento teórico dada à complexidade desta área do conhecimento. Percebe-se que 

muitas iniciativas de programas de formação docente ofertadas pelas mantenedoras das escolas 

públicas são consideráveis quanto ao seu engajamento para que o Ensino Religioso seja 

efetivado conforme prescreve a legislação, porém os objetivos destas formações, em sua maioria, 

tendem a sanar as demandas de sala de aula com oficinas direcionadas exclusivamente para a 



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

271 

prática pedagógica e com a elaboração de planejamentos de aula conforme modelos já testados, 

o que condiciona o professor ao esvaziamento teórico no seu processo de formação e 

desencorajando-o a uma perspectiva de professor-pesquisador reflexivo da sua ação docente.  

Este é um dos fatores salientado por Rodrigues (2015, p. 39) apontando que “[...] há uma 

lacuna na reflexão teórica, epistemológica e metodológica na formação dos professores(as) em 

atuação ou em formação nos dias de hoje [...]” o que implica em repensar os formatos dos cursos 

de formação docente para o Ensino Religioso. O desafio principal está na elaboração e 

implementação de um projeto de formação e capacitação continuada para os professores de 

Ensino Religioso das escolas públicas brasileiras que corrobore com o objetivo de assegurar o 

respeito à diversidade religiosa, de gênero, étnica e cultural brasileira (RODRIGUES, 2015). 

Mediante as novas configurações no cenário educacional brasileiro impactando 

significativamente o Ensino Religioso, há a necessidade de um novo olhar sobre a formação 

docente para o Ensino Religioso, a partir de embasamento teórico e metodológico de viés 

reflexivo acerca do fenômeno religioso presente nas sociedades plurais, proporcionando 

experiências de ressignificação de saberes, olhares e perspectivas, contribuindo assim para 

ampliar o conhecimento necessário ao exercício da cidadania e ao respeito à diversidade. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

Na atual sociedade da informação e com o impacto das novas tecnologias, os processos 

formativos de professores exigem reflexão profunda sobre as concepções do que é o saber e 

sobre as novas formas de ensinar e de aprender. Assim, a formação continuada dos professores 

requer novas tendências para que o professor possa de fato enfrentar os desafios presentes no 

processo de ensino e aprendizagem juntamente com as exigências que acontecem por conta das 

mudanças sociais que afetam a educação (IMBERNÓN, 2009).  

Nesta perspectiva, para uma melhor compreensão destes fenômenos educativos e que 

perpassam os processos formativos de professores, a pesquisa que se configura, busca nos 
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princípios constitutivos do pensamento complexo de Edgar Morin (1999), elementos que ajudem 

a pensar, compreender, refletir e colocar em prática a reforma necessária sob a luz do paradigma 

da complexidade (SA, 2008). 

Este estudo tem como finalidade gerar proposições que contribuam para o campo de 

pesquisa sobre os processos formativos de professores, a fim de romper com os modelos de 

formação ainda reduzidos a uma racionalidade técnica e que se apresentam distantes das reais 

necessidades dos professores. Neste intuito, o objetivo é trazer para análise e discussão duas 

perspectivas que podem gerar novos processos, métodos, caminhos e estratégias que se 

complementam: a Educação Híbrida e a formação do professor reflexivo.  

Neste movimento de mudanças de paradigmas no contexto educacional, a Educação 

Híbrida vem como possibilidade de atender as demandas de flexibilização e otimização dos 

tempos e espaços, enquanto abordagem metodológica que integra o processo de ensino e 

aprendizagem na busca em oferecer o melhor dos dois momentos: “o on-line” com uso das TDIC 

virtualmente e “o presencial” na participação mais efetiva de troca entre os pares. Esta proposta 

vem ampliando as oportunidades no processo de ensino e aprendizagem a partir de atividades 

combinadas entre teoria e prática, possibilitando estratégias para aperfeiçoar o processo de 

formação como um todo, diversificando as experiências em comunidades de aprendizagem para 

a integração do sistema em redes de colaboração (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015).  

Um projeto que vise à autonomia docente de forma a desenvolver competências 

profissionais pode favorecer um novo ciclo no processo de ensino e aprendizagem dos 

professores, ressignificando seus saberes e contribuindo para a inovação da educação. Desta 

forma, promover uma proposta de formação continuada híbrida aos professores de Ensino 

Religioso à luz do Pensamento Complexo é possibilitar a reforma do pensamento e, 

consequentemente, a reflexão da prática pedagógica (NÓVOA, 2014) 

Essa nova forma de conceber outros olhares com relação às metodologias aplicadas nos 

cursos de formação continuada dos professores de Ensino Religioso são sugestivas para que os 
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próprios docentes criem novos métodos por meio deste ensaio gerativo de estratégias 

inovadoras, neste movimento reflexivo da sua ação docente.  

 

3 Metodologia 

 

A delimitação do tema de pesquisa permitiu desenvolver um estudo exploratório a partir 

do levantamento bibliográfico preliminar com base nos objetivos de apresentar as aproximações 

a partir dos pressupostos do pensamento complexo, associando com as estratégias do Ensino 

Híbrido como proposta para os processos formativos de professores, a fim de analisar as 

contribuições da Educação Híbrida no contexto da formação continuada dos professores de 

Ensino Religioso para o desenvolvimento da reflexão da ação docente. 

Segundo Gil (2010, p.27), as pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir, a partir 

de critérios, métodos e técnicas para identificar informações sobre o objeto de estudo que suscite 

e oriente a formulação de hipóteses. Neste sentido, a pesquisa bibliográfica realizada nesta etapa 

inicial reúne informações e dados para dar embasamento na construção da investigação e na 

fundamentação teórica do estudo, partindo da análise de fontes secundárias selecionadas a partir 

de critérios de elegibilidade de acordo com os objetivos da pesquisa e, por se tratar de uma 

temática ainda recente no contexto educacional brasileiro, as leituras, análises e interpretações 

buscaram autores que mais evidenciam a área estudada nas pesquisas atuais. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

O pensamento complexo procura edificar um método, um caminho, uma estratégia que 

possibilite a construção de um conhecimento interpretativo sobre o homem, a sociedade, a 

educação e suas relações (MORIN, 2005).  
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No percurso da pesquisa alguns diálogos preliminares foram estabelecidos 

perspectivando aproximações entre os pressupostos do pensamento complexo apresentado por 

Edgar Morin e as aspirações que este estudo busca para uma proposta de formação continuada 

dos professores de Ensino Religioso, visando associar as estratégias da Educação Híbrida como 

método/caminho possível para o desenvolvimento da reflexão da ação docente, partindo dos 

desafios apontados acerca das lacunas que se apresentam nos cursos para professores de 

Ensino Religioso e que requerem novas formas e métodos a fim de encorajar esses profissionais 

para a prática reflexiva contemplando a reflexão teórica, epistemológica e metodológica. 

Para a elaboração e implementação de uma proposta inovadora de formação continuada 

a partir de um aprofundamento teórico-metodológico profícuo, o intento é de exercitar o 

pensamento complexo relacionando-o por meio dos princípios-guia que “colaboram para uma 

melhor compreensão dos fenômenos educativos, ao fazer com que raciocinemos de outra 

maneira e possamos religar os saberes oriundos do pensamento linear e do pensamento eco-

sistêmico” (Moraes; Valente, 2008, p.35). 

Há um conjunto de princípios metodológicos que configuram e orientam um pensar 

complexo, impulsionando algumas conjecturas entre a proposta da Educação Híbrida nos 

processos formativos de professores: 

“O Princípio sistêmico ou organizacional que, possibilita religar o conhecimento das partes 

com o conhecimento do todo e vice-versa. Do ponto de vista sistêmico organizativo o todo é mais 

do que a soma das partes” (SA, 2008).  

Pensar em estratégias para compor uma proposta de Educação Híbrida nos processos 

formativos de professores, representa toda uma organização em rede de inter-relações, 

possibilitando conectar as partes e o todo, desde o planejar a partir das necessidades e realidade 

do professor, concomitantemente construir no coletivo os percursos de acordo com as demandas 

exigidas na função de professor-pesquisador num processo de construção do conhecimento 

participativo, e projetar uma mudança de paradigma nos espaços educativos. 
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“O Princípio hologramático que, indica que as partes contêm quase todas as informações 

do objeto que representam. As informações da parte estão no todo, bem como o todo está inscrito 

em cada parte do sistema” (SA, 2008). 

Num processo integrador, ao longo da proposição de uma formação continuada de 

professores na modalidade da Educação Híbrida, há um indicativo de que os saberes docentes 

provindos de sua experiência agregam os novos conhecimentos adquiridos, ressignificando e 

retroalimentando sua práxis.  

“O Princípio de retroatividade que, aponta para a necessidade de superação da 

causalidade linear. A causa age sobre o efeito e o efeito age sobre a causa” (MORIN, 2004).  

A flexibilização do tempo e espaço que a Educação Híbrida possibilita nos processos 

formativos de professores é um mecanismo que proporciona momentos (on-line e presenciais) 

de ensino-aprendizagem em relações interdependentes e, ao mesmo tempo, personalizados de 

acordo as expectativas, ritmos ou imprevisibilidade de influências externas, reformulando 

modelos pré-determinados e validando insights. 

“O Princípio de recursividade é um circuito gerador em que os produtos e os efeitos 

gerados por um sistema tornam-se os produtores e causadores daquilo que os produz. Pode-se 

chamar de causalidade complexa, na qual cada momento “final” “[...] é sempre um novo começo 

e cada início emerge de um final anterior e o movimento cresce em espiral” (SA, 2008). 

A aplicabilidade em sala de aula do que é apreendido na formação continuada pelos 

professores, é um dos possíveis produtos gerados neste processo, além da apresentação dos 

resultados para todos os envolvidos na etapa final da formação em formato de comunicação 

também para o público externo.  

“O Princípio da autonomia/dependência promove a ideia de que os sistemas apresentam 

um processo auto-eco-organizador. Para manter a autonomia, qualquer organização precisa de 

interação com o ecossistema do qual se nutre. Assim, os seres vivos não param de se 

autoproduzir, o que demanda interação com o meio ambiente, seja ele biológico, cultural ou social 

(MORIN, 2004) na transferência de energia, matéria e informação. 
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A partir dos resultados da produção final é importante rever, repensar estratégias, 

reavaliar as possibilidades e projetar oficinas para capacitação de multiplicadores a fim de 

propagar e viabilizar os conhecimentos produzidos e ampla divulgação dos materiais elaborados. 

“O Princípio dialógico é um princípio que pode ser entendido como uma associação 

complexa (complementar/concorrente/antagônica) de dimensões da realidade física, natural ou 

social que convivem e concorrem para que determinado fenômeno exista e se desenvolva, 

embora sejam antagônicos. Não se pode pensar o ser humano sem conceber a dialógica: 

sapiens/demens. “É impossível pensar a sociedade reduzindo-a aos indivíduos ou à totalidade 

social; a dialógica entre indivíduo e sociedade deve ser pensada num mesmo espaço” (MORIN; 

CIURANA; MOTTA, 2003, p.36-37).  

“O Princípio da (re)introdução do sujeito cognoscente em todo conhecimento recupera o 

papel do sujeito e aponta para a centralidade que o indivíduo tem na teorização científica à 

medida que o espírito(mente) do sujeito está enraizado numa cultura e num dado tempo histórico 

e, portanto, o conhecimento não será um reflexo do real, mas fruto de sua interpretação” (SA, 

2008). 

O desafio desde a problemática inicial é envolver os professores enquanto partícipes da 

sua própria transformação, num pensar coletivo sobre as contradições e incertezas em relação à 

sua formação, e seu comprometimento no processo auto-eco-organizacional pois espera-se dele 

“uma mudança não programática, mas paradigmática” (Morin, 2004, p.20) 

 

5 Considerações Finais 

 

A mudança de postura ao implantar a proposta da Educação Híbrida, tende a ser tanto de 

discentes, quanto de docentes, pois podem de forma colaborativa compartilhar recursos, 

informações, materiais relevantes, aprendendo ao mesmo tempo, assim como de serem gestores 

de sua aprendizagem para desenvolverem a autonomia, o comprometimento, a inovação 



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

277 

constante, a gestão do tempo, o trabalho em equipe, além de poderem conhecer novas 

estratégias didáticas e serem pesquisadores.  

Em seu diálogo, o pensamento complexo não propõe um programa, mas um caminho 

(método) no qual ponha à prova certas estratégias que se revelarão frutíferas ou não no próprio 

caminhar dialógico. O pensamento complexo é um estilo de pensamento e de aproximação à 

realidade. Nesse sentido, ele gera sua própria estratégia inseparável da participação inventiva 

daqueles que o desenvolvem. É preciso pôr à prova metodologicamente (no caminhar) os 

princípios gerativos do método e, simultaneamente, inventar e criar novos princípios. 

Esse modelo de formação continuada híbrida, envolvendo os professores durante todo o 

processo construtivo, parte da contextualização, articulando teoria e prática, e engloba a 

interatividade e a reflexão de formadores e formandos. Implica uma relação em que formadores 

e formandos são colaboradores, predispostos aos saberes produzidos em ação. Acredita-se que 

a possibilidade destes professores participarem de comunidades de aprendizagem por meio da 

Educação Híbrida, a partir da aprendizagem colaborativa, vislumbra a criação de um espaço 

efetivo de reflexão da prática pedagógica. 

 

Palavras-chaves: Formação Continuada; Ensino Religioso; Educação Híbrida; Pensamento 

Complexo; Prática Pedagógica.  
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DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: a liberdade religiosa como 

percurso formativo 

 

Marcos Rodrigues da Silva104 

Soeli Francisca Monte Blanco Mazzini105 

Janine Soares da Rosa de Moraes106 

 

1 Introdução 

 

O presente resumo no GT de Direitos Humanos, Interculturalidade e Diversidade Religiosa 

é uma produção a partir da disciplina, “Tópicos Especiais em Educação Inclusiva I” ofertado pelo 

Centro de Educação a Distância - CEAD para o Curso de Especialização em Educação Inclusiva, 

da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, tendo como professora regente a Dra. 

Soeli Francisca e Professor convidado, Pós Dr. Marcos Silva.  

Esta pesquisa está inserida nas discussões do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros -

NEAB/UDESC, nas ações de extensão do projeto Observatório de Educação das Relações 

Étnico-Raciais em Santa Catarina – OBERER/NEAB/UDESC, vinculado ao Programa Memorial 

Antonieta de Barros, sua finalidade é acompanhar e fomentar a implementação da Lei Federal 

10.639/2003, com suporte técnico e pedagógico aos/as gestores/as das redes públicas de ensino 

e graduandas/os de licenciaturas, visando a diversidade etnicorracial na educação, articulando 

formação de professores/as, aquisição e produção de material didático, estudos e pesquisas 

(CARDOSO, 2017). Outro programa que dá suporte a este estudo é o “Saúde e Cidadania”, 

 
104Pós Dr. Marcos Silva em Ciência da Religião FURB Contato: neab@udesc.br 
105Doutora em Engenharia Química pela UFSC. Professora do Departamento de Educação Científica e Tecnológica 
da UDESC e Pesquisadora associada do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros – NEAB/UDESC. Contato: 
soeli.francisca@udesc.br 
106 Graduanda em Licenciatura em História pela UDESC. Extensionista no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros – 
NEAB/UDESC. Contato: neabjaninesoares@gmail.com  
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coordenado pela professora Soeli Francisca, vinculado ao CEAD/UDESC e aos laboratórios de 

Educação Sexual (LabEduSex) e Laboratório de Direitos Humanos (LabDH), que pretende 

contribuir para o conhecimento e aplicação de ações pedagógicas relacionadas à educação 

inclusiva, saúde na escola e cultura de paz, auxiliando na construção de um mundo mais 

igualitário com respeito aos direitos humanos e os direitos da criança e do adolescente (BLANCO, 

2017).  

A disciplina de “Tópicos Especiais em Educação Inclusiva I” teve por objetivo o 

aprofundamento de estudos de temas atuais que dialoguem com as disciplinas do curso e suas 

linhas de pesquisa. Levando em conta que a intolerância religiosa é a terceira violência que mais 

produz exclusão no mundo, a temática escolhida para a disciplina foi Direitos humanos: Liberdade 

Religiosa. A disciplina proporcionou a reflexão e a análise crítica das relações políticas, 

institucionais e culturais entre as instituições religiosas, avaliando a viabilidade do diálogo entre 

as religiões em um mundo plural e globalizado. 

Na construção e aplicação da disciplina nosso questionamento foi: como apresentar a 

liberdade religiosa como percurso formativo de professoras/es? E como apresentar e valorizar a 

diversidade religiosa de nosso país visando os direitos humanos e a educação inclusiva. Importa 

estudar este tema pois, devemos reconhecer o pluralismo de espiritualidades e religiosidades de 

nosso país, esta realidade está posta nas escolas e as/os professoras/es devem estar 

preparadas/os para reconhecer e respeitar a liberdade religiosa de cada indivíduo. Com isto 

teremos um caminho para uma educação inclusiva e uma sociedade mais equânime. 

Nosso objetivo será abordar e problematizar a liberdade religiosa como percurso formativo 

das/os futuras/os professoras/es, debater a partir da disciplina os estudos e pesquisas aliados a 

prática entre direitos humanos, educação inclusiva, diversidade e liberdade religiosa. 

Na sequência apresentamos nossa fundamentação teórica para construção da disciplina 

e debates nos fóruns. Na metodologia apresentaremos como a disciplina foi construída e 

aplicada, para nossos resultados e discussões apresentarmos algumas considerações sobre a 
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participação e impressões dos cursistas. Nas considerações finais acreditamos responder nossa 

pergunta de pesquisa e retomar os objetivos propostos. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

O primeiro tópico da disciplina foi “LIBERDADE DE PENSAMENTO E RESPEITO À 

DIVERSIDADE RELIGIOSA”, apresentamos o texto de Edith Maria Barbosa Ramos e Jefferson 

Fernando Lima Rocha com o tema “liberdade religiosa como direito fundamental: uma análise 

inicial”. Iniciamos o módulo pensando com: 

 
uma pesquisa sobre a formação da liberdade religiosa a partir de uma visão que 
reconhece a existência do fato do pluralismo, e de que cabe ao Estado assegurar 
a liberdade de religião, de forma igual, a todos os seguimentos religiosos. 
Reconhecendo-se que a liberdade religiosa é um direito fundamental, que emana 
da plena compreensão da dignidade da pessoa humana e do fato do pluralismo, 
à luz de um Estado Democrático de Direito, busca-se analisar as afirmações 
históricas da liberdade de religião no mundo ocidental e no Brasil e realizar uma 
reflexão sobre o conteúdo jurídico do direito à liberdade religiosa (RAMOS, 2013, 
p. 161).  
 

No segundo tópico temos “A LIBERDADE RELIGIOSA NO MUNDO”, com o texto 

“Intolerância, Religião e Liberdades Individuais” de Patrícia Jerónimo, aqui nossa intenção foi 

discutir sobre a liberdade religiosa no mundo. Entendendo que o direito à liberdade religiosa é 

absoluto no sentido que os indivíduos não podem ser forçados a abrir mão de sua cosmovisão 

(JERÔNIMO, 2016, p. 16).  

No terceiro discutimos uma realidade local, “LIBERDADE RELIGIOSA E LAICIDADE NO 

BRASIL”, uma citação de Nelson Mandela abre o tópico:  

 
Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou 
ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender; e, se podem 
aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. (Nelson Mandela, 1995) 
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Para falar de liberdade religiosa e laicidade e as questões sobre diversidade, pluralismo e 

tolerância no contexto brasileiro utilizamos os textos a seguir: A cartilha da Diversidade religiosa 

e direitos humanos, este documento produzido pelo governo federal traz também as discussões 

da declaração universal dos direitos humanos e a Constituição Federal de 1988, no qual 

apresentamos os marcos legais da garantia de direitos. 

O segundo texto do tópico “Pluralismo religioso no Brasil” reforçou nossas discussões 

anteriores, nele a professora Ana Keila Mosca Pinezi (UFTM)aborda a temática da igualdade e 

tolerância religiosa, discutindo sobre a inter-relação dos marcadores sociais como classe social, 

raça e gênero com os preconceitos e as intolerâncias a determinados grupos religiosos. Além 

disso, a autora demarca a escola como um espaço importante para promover o respeito e 

tolerância religiosa, bem como para a garantia da laicidade brasileira.  

Por outro lado, o terceiro texto do professor Silas Guerriero (PUC-SP),chama a atenção 

para o percurso histórico brasileiro, onde os colonizadores impuseram sua fé cristã como única 

possibilidade aos povos indígenas que aqui habitavam. Por muitos anos a Igreja e Estado 

estiveram unidos indissociavelmente e somente com a República é que nosso país passou a ser 

laico. 

Na “MIDIATECA” inserimos vídeos complementares aos temas, e a aula do Professor 

Marcos Silva respondendo questões levantadas nos fóruns. 

 
3 Metodologia 

 

A dinâmica da disciplina Tópicos Especiais I atende aos pressupostos da estratégia da 

sala de aula invertida, que consiste em um estudo prévio por parte dos/das estudantes para 

posterior formalização de conceitos com aulas teóricas e proposição de testes. 

Assim, a turma pode refletir sobre as contribuições individuais antes de ter acesso ao 

material preparado pela equipe docente, pois, normalmente quando o conteúdo é apresentado 

primeiro, ocorre uma tendência da turma em seguir a mesma linha do conteúdo apresentado. 
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A disciplina foi dividida ao longo de três semanas, sendo que todo tópico de aula iniciou 

com um fórum para discussão baseado numa problematização, ao final da semana, após as 

contribuições no fórum do tópico, o conteúdo foi disponibilizado juntamente com a atividade final 

do tópico. Foram apresentados três tópicos que abordaram as seguintes temáticas:  Aula 1: 

Direitos humanos: Liberdade de pensamento. Respeito à diversidade religiosa; Aula 2: A 

liberdade religiosa no âmbito internacional; Aula 3: Liberdade religiosa e laicidade no Brasil. 

Dessa maneira, cada um dos três tópicos atende a seguinte sequência de atividades: 

Primeiro um estudo prévio a partir da provocação da professora, em que deverá pesquisar 

bibliografia sobre temáticas propostas e discutir com seus colegas as informações encontradas. 

As orientações para a pesquisa e discussão aparecem descritas nos fóruns, que abrem para cada 

um dos tópicos temáticos. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

Foram muitas as participações nos fóruns de discussão. Um tema levantado para 

discussão foi “A Liberdade Religiosa e o Estado Laico”, acreditamos que este tema é importante 

no cenário da conjuntura política atual, por este motivo vamos trabalhar nos resultados e 

discussões. 

Um cursista apresentou a seguinte reflexão a partir dos conteúdos propostos:  
 
Conforme minha pesquisa, o Artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH) diz que todos os seres humanos têm o direito de ter suas 
próprias crenças, de ter ou não uma religião, de mudar de religião, bem como, 
este Artigo protege teístas, não teístas e ateus, assim como aqueles que não 
professam qualquer religião ou credo. A partir deste direito garantido, bem como 
a posição do Brasil como um Estado laico, para garantia da democracia e 
igualdade para todos, entende-se que o país tem o compromisso de separar 
Estado e religião e de proteger a liberdade religiosa a todos os seus cidadãos. 
Da mesma forma, o país não deve influenciar as crenças pessoais de seus 
cidadãos, assim como não deve ser permitido que as crenças religiosas dos 
governantes tenham influência direta na formulação de políticas nacionais. No 
entanto, ao analisarmos a estrutura social do Brasil, vemos várias divergências 
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entre o que afirma a constituição e o que de fato é executado, trazendo a tona 
algumas contradições, como a citação do nome de Deus na cédula oficial do país; 
a presença de um crucifixo nas repartições públicas; o ensino religioso como 
disciplina escolar, entre outras questões que são praticadas em diversas esferas 
da sociedade brasileira, e que não cumprem a determinação constitucional. 
Penso que é necessário que seja feito um debate mais amplo sobre tal assunto 
na sociedade, para que se analise mais criticamente este conceito e as ações 
governamentais que representam a garantia de respeito às práticas de liberdade 
de crenças e religiões, para que assim, toda população possa usufruir de seus 
direitos sem ressalvas.(MOODLE, 2019/2_CEAD_ED17/1 - A_TOP – I, 2019). 
 

O cursista apresenta as referências que utilizou na resposta, ONU BRASIL. Artigo 18: 

Liberdade de religião e crença, e SOUZA, Elane F. de. O Brasil é um país verdadeiramente laico?  

Os/as estudantes foram convidados a participar da elaboração de um glossário, 

colocando a definição para as palavras que contemplassem a temática "Direitos Humanos: 

Liberdade Religiosa", foram muitas contribuições com figuras, definições, letras de música, 

charges, tirinhas, etc. Foi um momento de integração onde os/as participantes puderam mostrar 

toda a sua criatividade para se expressar. 

A fim de problematizar, um dos fóruns de discussão, apresentou algumas notícias que 

mostram claramente fatos movidos pela intolerância religiosa no Brasil, como é o caso do “chute 

na santa” transmitido pela Rede Record de televisão da Igreja Universal, como também 

apresentamos notícias que trazem a preocupação em conscientizar a população das violências 

que estão ocorrendo, como é o caso do “samba enredo 2020” da escola de samba “Estação 

Primeira de Mangueira do Rio de janeiro” que versa sobre o tema da Intolerância religiosa. Nesse 

fórum os/as estudantes fizeram considerações onde pontuaram sobre o que vem ocorrendo na 

sociedade brasileira e no mundo e de que forma podemos utilizar estes conhecimentos adquiridos 

na disciplina para suas intervenções na escola onde atuam e nas suas comunidades. 

No terceiro tópico, através do estudo e discussão da cartilha “Diversidade religiosa e 

direitos humanos” elaborado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos em 2004, os/as 

estudantes puderam conhecer este belo documento que foi costurado com base na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, na Constituição Brasileira, no Programa Nacional dos Direitos 
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Humanos e com diversas culturas e crenças do nosso povo, as discussões acerca deste 

documento geraram um entendimento sobre o respeito pelas diferentes abordagens realizadas 

por cada instituição que participou da elaboração conjunta deste material, e trouxeram dessa 

forma uma proposta com um grande diferencial, pois este trabalho foi produzido com o apoio de 

várias organizações religiosas no sentido de buscar um entendimento entre elas no intuito de 

firmar um acordo de paz. 

 
Reunidos em Nova York, no Encontro de Cúpula Mundial de Líderes Religiosos 
e Espirituais pela Paz Mundial, lideranças evangélicas, católicas, budistas, 
judaicas, islâmicas, espíritas, hinduístas, taoístas, bahá’ís, esotéricas e de tantas 
outras religiões antigas e modernas firmaram um compromisso. O Compromisso 
com a Paz Global (Cartilha diversidade religiosa e direitos humanos, 2013). 
 

5 Considerações Finais 

 

Compreendemos que a temática liberdade religiosa pode e deve fazer parte do percurso 

formativo de professoras/es, pois em disciplinas como estas é possível apresentar e valorizar a 

diversidade religiosa de nosso país visando os direitos humanos e a educação inclusiva. Através 

dos materiais disponibilizados os/as estudantes puderam conhecer e refletir sobre as concepções 

de Livre pensamento e Liberdade religiosa, embasadas nas regulamentações internacionais e 

brasileiras bem como foram instigados através das problematizações dos fóruns a analisar 

criticamente as relações políticas, institucionais e culturais entre as instituições religiosas. 

Nas discussões dos fóruns percebemos que as/os estudantes compreenderam e se 

questionaram sobre a importância da adoção da laicidade como caminho para viabilizar o diálogo 

entre as religiões em um mundo plural e globalizado a fim de promover o respeito e a liberdade 

religiosa e a garantia dos direitos humanos. 

 Concluímos que abordar e problematizar a tolerância religiosa como percurso formativo 

das/os futuros professores, é um debate que precisa ocorrer a partir de disciplina, estudos e 

pesquisas aliados a prática entre direitos humanos, educação inclusiva, diversidade e tolerância 

religiosa. Assim para as próximas ofertas continuaremos a defender uma educação e uma 
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formação de professoras/es que respeite a diversidade e tolerância religiosa em um Estado Laico 

e de direitos sempre atentos às mudanças conjunturais e atualizando nosso referencial teórico e 

abordagens. 

 

Palavras-chaves: Direitos Humanos; Tolerância Religiosa; Educação Inclusiva. 

 

Referências 

 
BLANCO, Soeli F. M. M. Programa de Extensão Saúde e Cidadania. Florianópolis. UDESC, 
2017.  
 
CARTILHA. Diversidade religiosa e direitos humanos. Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República. Editora União Planetária. 3ª Edição Revista, Brasília/DF, 2013, 34p. 
Disponível em: 
http://www.dhnet.org.br/dados/cartilhas/a_pdf_dht/cartilha_sedh_diversidade_religiosa.pdf 
Acesso em: 10 de out de 2019. 
 
CARDOSO, P. de J. F. Programa de Extensão: Memorial Antonieta de Barros. Florianópolis, 
UDESC, 2017. 
 
JERÓNIMO, Patrícia, "Intolerância, religião e liberdades individuais”. In: SERRA, Carlos(coord.). 
O que é a Intolerância Religiosa? Cadernos de Ciências Sociais, n.º 18, Lisboa, Escolar Editora, 
2016 
 
RAMOS, Edith M. B. e ROCHA, Jefferson F. L. LIBERDADE RELIGIOSA COMO DIREITO 
FUNDAMENTAL: uma análise inicial. REVISTA DO CURSO DE DIREITO | UFMA, São Luís, 
Ano III, n. 6, jul/dez 2013 
 
PINEZI A. K. M e GUERRIERO S.Revistas online: Sesc São Paulo - Pluralismo Religioso no 
Brasil. Postado em 31/05/2016. Disponível em: 
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/10019_PLURALISMO+RELIGIOSO+NO+BRASIL. 
Acesso em: 10 de out de 2019. 
  

http://www.dhnet.org.br/dados/cartilhas/a_pdf_dht/cartilha_sedh_diversidade_religiosa.pdf
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/10019_PLURALISMO+RELIGIOSO+NO+BRASIL
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/10019_PLURALISMO+RELIGIOSO+NO+BRASIL


 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

287 

 

GT 5 – POLÍTICA, LAICIDADE E ENSINO PÚBLICO 

 

 

Coordenação:  

Dr. Ademir Valdir do Santos (UFSC) 

Dra. Andréa Silveira de Souza (UFJF)  

Dr. Douglas Barros (PUC - Campinas) 

Dr. Élcio Cecchetti (Unochapecó e FONAPER) 

 

Este Grupo de Trabalho acolheu estudos que analisaram criticamente as relações entre 

Estado, Política e Religião na esfera pública, a partir do princípio da laicidade e do não-

confessionalismo. Também quis fomentar propostas político-pedagógicas que favorecessem a 

laicidade da escola, o respeito à diversidade religiosa e não religiosa, o aprendizado da 

convivência com distintas concepções, identidades e diferenças. 
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LAICIDADE E SEU ESTATUTO JURÍDICO 

 

Elcio Cecchetti107 

Ademir Valdir dos Santos108 

 

1 Introdução 

 

Com exceção da Costa Risca, todos os Estados do continente americano autoproclamam-

se como laicos. Contudo, o conceito de estado laico recebeu uma ampla gama de significados, 

funções e finalidades em cada contexto histórico e sociocultural. Em geral, as definições 

provenientes da teoria política ou jurídica atribuem sentidos idealizados ao tema que muito se 

distinguem das formas concretas de sua aplicabilidade. Fato é que praticamente não existe um 

Estado total e definitivamente laico, pois a laicidade corresponde a um processo histórico 

contínuo de enfrentamento a problemáticas contextuais. 

Em se tratando da América Latina e Caribenha, o ideal da laicidade foi historicamente 

reivindicado após os processos de independência das colônias católicas de Espanha e Portugal 

ou quando da mudança de regimes monárquicos para republicanos. Afinal, “república”, segundo 

Catroga (2004), é muito mais que uma forma de governo: é outra mentalidade, pois exige sentidos 

públicos à ação política. Na República, é o demos (povo organizado e soberano) quem exerce a 

soberania do poder. Esse ideal está associado a outro, o da democracia, pois ser cidadão  da 

república implica ter liberdade de expressão, participação e livre associação, e ser tratado pelo 

Estado sem distinções ou privilégios de ordem alguma - o que juridicamente é garantido por uma 

 
107 Doutor em Educação pela UFSC. Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unochapecó. 
Contato: elcio.educ@hotmail.com 
108 Doutor em Educação pela UFSCar. Professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
UFSC. Contato: ademir.santos@ufsc.br  
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declaração de direitos individuais e coletivos que procuram garantir formas de sociabilidade e 

convivência entre as diferenças, 

Por isso, as batalhas em torno da laicização do Estado ocorreram somente após a 

penetração e a circulação de ideias liberais, democráticas e republicanas. Todavia, o incremento 

da propaganda republicana coincidiu e conflitou desde o início com o poder e privilégio da Igreja 

Católica presente em todo o continente. 

Vale lembrar que o processo de colonização das Américas foi estabelecido aos moldes 

de um Estado eminentemente confessional, e que a histórica aliança entre Igreja e Estado 

existente na Europa Ocidental desde o século IV, foi quem assegurou as bases do processo de 

dominação sociocultural dos novos territórios e de subjugação religiosa dos povos originários.  

Neste processo, a Companhia de Jesus foi um dos mais importantes agentes, atuando 

em nome da Santa Sé para oferecer amparo à expansão ultramarina dos reinos espanhol e 

português, conforme estabelecido pelo regime do Padroado. Por este Acordo, as Coroas católicas 

detinham o direito de administrar os assuntos religiosos em seus domínios no “novo mundo”, 

responsabilizando-se pelo financiamento e controle da atividade missionária. 

Unida ao Estado, a Igreja Católica tornou-se uma das instituições mais influentes nas 

colônias latino-americanas e caribenhas, desempenhando importante papel na legitimação do 

processo colonizador, na institucionalização de práticas sociais colonialistas e na perpetuação de 

elementos simbólico-ideológicos que acabaram por forjar uma identidade ibero-católica de ser e 

agir. Pela aliança entre a cruz e a espada, as culturas indígenas e africanas foram combatidas, 

convertidas e negadas em nome de um ideal civilizatório monocultural (CECCHETTI, 2016).  

A emergência da ideia laica nestas sociedades foi defendida por setores sociais 

(republicanos, maçons, positivistas, liberais....) que visavam, de um lado, diminuir a influência do 

Catolicismo na esfera pública e no próprio Estado e, de outro, por grupos que defendiam o direito 

à liberdade de consciência em matéria religiosa (judeus e protestantes históricos) - o que era 

impossível se o Estado continuasse confessional-católico. 
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Assim, era necessário não só mudar o regime de funcionamento do Estado – torná-lo 

república -, mas garantir que fosse laicizado para assegurar as liberdades de pensamento, crença 

e convicções, e a isonomia de direitos e deveres entre os cidadãos. Para isso, um estatuto jurídico 

ao princípio da laicidade haveria de ser construído. 

Desde uma abordagem qualitativa, do tipo bibliográfico, este trabalho objetiva debater o 

estatuto jurídico da laicidade e seus diferentes regimes ou modelos de implementação. No 

primeiro tópico, conceitua laicidade enquanto um princípio jurídico que instaura não só a 

separação Estado-Igreja, mas o tratamento igualitário dos cidadãos e a liberdade de consciência. 

Na sequência, reflete sobre os diferentes regimes de laicidade segundo às ênfases dadas aos 

seus “princípios” ou a seus “procedimentos”. Por fim, conclui-se que a defesa da laicidade é 

central para garantia das liberdades e dos direitos individuais e coletivos.  

 

2 A laicidade como um princípio político-jurídico 

 

De acordo com Carmem Vallarino-Bracho (2005), a laicidade é uma noção difícil de ser 

definida por três razões principais: primeiro, porque ela não designa uma realidade substancial 

com um conteúdo próprio, já que trata-se de uma “relação” entre Estado e confissões religiosas; 

segundo, porque possui um aspecto negativo, pois expressa a “ausência da religião” no seio do 

Estado; terceiro, porque refere-se a uma noção “dinâmica”, que se estabelece na relação entre 

instituições sociais que se transformam e se inter-relacionam no tempo e no espaço. 

Também Micheline Milot (2009) adverte que o conceito de laicidade está marcado por 

muitas ambiguidades. Uma delas provém da sua convencional vinculação com a concepção 

francesa, que é idealizada por alguns e desprestigiada por outros. Alerta que para tratá-la 

adequadamente é importante retirar as ataduras históricas e ideológicas que a unem à França, 

assim como é necessário remover a “paixão” em torno do tema.  

Ambas autoras compreendem laicidade como um princípio político-jurídico que institui a 

separação entre o poder civil e o religioso; a imparcialidade do Estado frente às ideologias 
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religiosas e seculares - impedindo-o de privilegiar uma opção espiritual em detrimento das demais 

-; a liberdade de consciência e o tratamento igualitário dos cidadãos, para salvaguardar o direito 

à diferença e limitar as ingerências confessionais e ideológicas sobre a esfera estatal.  

Este ideal laico foi se configurando ao longo da história, em distintos tempos e territórios, 

principalmente em momentos marcados por opressões, dominações, intolerâncias, violências e 

cerceamento das liberdades, provocados tanto pela Religião, quanto pelo Estado, ou pela aliança 

entre eles. A ideia da laicidade emergiu como um princípio facilitador da convivência com a 

diversidade e libertador das consciências, reivindicada sobretudo por aqueles sujeitos e grupos 

que procuravam assegurar a dignidade humana, a liberdade de religiosa e o reconhecimento de 

suas identidades pessoais e coletivas. 

Diante das inúmeras guerras, imposições e perseguições religiosas praticadas tanto pelo 

absolutismo dos monarcas quanto pela hierarquia da Igreja Católica no contexto europeu, o ideal 

laico foi se consolidando enquanto um dos princípios a sustentar os nascentes Estados 

modernos. Pensadores do Iluminismo e líderes políticos da burguesia europeia em ascensão 

propuseram e defenderam a constituição de um Estado que assegurasse as liberdades, por meio 

de um regime democrático, onde os poderes legislativo, judiciário e executivo estivessem 

separados e, principalmente, onde a religião não exercesse influência direta na governabilidade 

da esfera pública. 

Nestes termos, a defesa de um Estado laico pretendeu garantir constitucionalmente a 

liberdade de consciência, religião ou de qualquer convicção, para que todos fossem tratados 

indistintamente e considerados como iguais - aos menos em termos da norma jurídica.  

Enquanto princípio protetor das liberdades e orientador das relações entre instituições 

civis e religiosas, a laicidade tem como um dos seus principais fundamentos a liberdade de 

consciência, uma vez que a realidade social integra uma pluralidade de concepções de vida 

inevitavelmente heterogêneas. Isso significa que o seguimento de determinada crença por uma 

pretensa maioria não serve de pretexto para o Estado promovê-la, incentivá-la ou adotá-la, 

justamente porque o princípio da laicidade lhe impede de praticar proselitismo ou de afirmar que 
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uma religião é melhor ou pior do que outra. É papel do Estado reconhecer a diversidade de 

pensamento, crenças e convicções de seus cidadãos, tratando-os em igualdade de direitos. 

Com base nestas premissas, um Estado laico não tem competências para proibir, 

determinar ou interferir nas crenças, práticas e manifestações religiosas dos seus cidadãos, salvo 

quando atentarem contra os valores públicos comuns que, em última instância, correspondem 

aos direitos individuais e coletivos assegurados na normatização jurídica.  

Como afirmam Maclure e Taylor (2011), estes “valores” são legítimos ainda que não sejam 

neutros, porque possibilitam que pessoas diferentes vivam juntas de forma pacífica. Isso permite 

que os indivíduos construam, segundo sua livre consciência, seus projetos de vida, desde que 

respeitem o direito dos demais fazerem o mesmo. 

A laicidade, portanto, se assenta no ideal de igualdade de tratamento e na liberdade de 

consciência das pessoas, o que necessariamente implica que o Estado esteja separado das 

tradições religiosas e aja com imparcialidade na gestão das políticas públicas. Sua função reside 

em encontrar um equilíbrio entre o respeito à diversidade religiosa e o tratamento igualitário de 

todos os cidadãos. 

Deste modo, um Estado laico não pode ficar refém de crenças e convicções exclusivistas, 

sejam religiosas, econômicas ou de outra natureza, porque coloca em risco a efetividade dos 

direitos e liberdades historicamente almejadas e parcialmente conquistadas. 

Em sociedades de crescente diversificação e pluralidade, onde situações de violação e 

injustiça proliferam por conta de processos de exclusão e desigualdades, a laicidade do Estado 

adquire um valor ainda maior. Encontrar mecanismos políticos, jurídicos e sociais que permitam 

ao Estado zelar pelo interesse público, ampliando o alcance dos direitos a todos, constitui, sem 

dúvida, um grande desafio na atualidade. 
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3 Diferentes Regimes de Laicidade 

 

Em geral, por conta das particularidades sócio-históricas, cada Estado atribuiu ênfases 

diferentes às noções de laicidade-separação, laicidade-neutralidade e laicidade-liberdade, 

fazendo com que os regimes variam muito de uma nação para outra. Além disso, é importante 

considerar que no interior de determinada coletividade, frequentemente, coexistem diferentes 

conceptualizações de laicidade, apropriadas e defendidas por distintos grupos que disputam seus 

lugares na esfera pública. Esta diversidade de pontos de vista explica a existência de frequentes 

debates ou tensões no seio sociedade civil, mesmo após décadas ou séculos de laicização 

estatal. 

Nesta perspectiva, tanto Milot (2009) quanto Maclure e Taylor (2011) identificam 

diferentes “regimes de laicidade” efetivados ao longo da história, em função da relação 

estabelecida pelo Estado com as confissões religiosas e com os demais grupos sociais. Partem 

do pressuposto de que a laicidade está formada por “princípios” e “procedimentos” tão unidos 

que é difícil separá-los. A igualdade de tratamento dos cidadãos e a liberdade de pensamento 

representam dois “princípios morais”, enquanto que a separação dos poderes político e religioso 

e a neutralidade do Estado constituem dois “procedimentos constitucionais”, que permitem a 

concreção dos primeiros. A combinação e a ênfase dada aos princípios e procedimentos definem 

o regime de laicidade que embasam o processo de laicização de um determinado Estado. 

Com base nessa relação, um “regime rígido” de laicidade seria aquele em que os governos 

centraram suas forças em instaurar a separação Estado-Igreja e acabam deixando em segundo 

plano a proteção à liberdade de consciência. Em outras palavras, concedem maior importância 

aos meios em detrimento dos fins. Esse modelo efetivou-se preponderantemente no início da 

Idade Moderna, em Estados europeus onde historicamente o Catolicismo exercia grande domínio 

na esfera civil. 

O segundo modelo de laicidade é “republicano”, caracterizado pela busca incessante da 

emancipação dos indivíduos da “tutela” da religião. Esse regime sustenta um ponto de vista 
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negativo da religião, considerando-a incompatível com a autonomia racional dos indivíduos de 

uma república laica. Trata-se de um regime frequentemente adotado por Estados que se 

opuseram fortemente ao poder religioso. O “anticlericalismo” é uma das características desse 

modelo e, por consequência, cria dificuldades para tratar com igualdade os cidadãos que aderem 

a um sistema de crenças e valores religiosos.  

O anticlericalismo apregoa que o espaço público seja desprovido de todo signo religioso, 

pois concebem a religião como sinônimo de obscurantismo e irracionalidade. Assim, toda 

manifestação religiosa representaria um atraso ou uma alienação, bem como, uma agressão à 

secularização e aos “valores modernos”. Essa perspectiva, implementada pelo Estado, faz com 

que o político atente contra a autonomia do religioso, já que a neutralidade estatal se traduz de 

maneira abertamente antirreligiosa. 

Outro modelo de laicidade é o de “integração cívica”, que busca promover uma “identidade 

civil comum” com base na difusão de uma cosmovisão universalizante. Muitas vezes, tal 

integração cívica requer o desaparecimento ou neutralização das identidades diferenciadas, tais 

como religiosas ou étnicas. Nessa ótica, a “eliminação da diferença” é considerada como 

condição prévia para a “integração e coesão social” (MACLURE e TAYLOR, 2011). Outra 

tendência desse modelo é o da “fé cívica”, que coloca em suspeita todas as ideologias e 

confissões que contrastam com os valores desejados pelo Estado, exigindo-se daqueles que não 

seguem as crenças da maioria uma “adequação moral” que incorpore tais princípios comuns.  

Contrapondo regimes priorizam os “meios” em detrimento dos “fins”, Maclure e Taylor 

(2011) propõe o modelo “liberal-pluralista”, no qual a laicidade é um “modo de governança” cuja 

função é encontrar um “equilíbrio ideal entre o respeito à igualdade moral e à liberdade de 

consciência das pessoas” (p. 50). Esse regime não se ofende com a presença do religioso no 

espaço público e admite a necessidade de “políticas de acomodamentos” para restabelecer a 

equidade, quando for o caso, permitindo o exercício da liberdade religiosa sem colocar em risco 

o tratamento igualitário por parte do Estado. 
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O objetivo desta visão liberal-pluralista é solucionar conflitos éticos e políticos associados 

ao tratamento da diversidade moral e religiosa nas sociedades contemporâneas. Constitui-se um 

“modelo ideal” para sociedades multiculturais que enfrentam dilemas em relação ao lugar da 

religião no espaço público. Os autores mencionam o exemplo estabelecido pelo Quebec 

(Canadá) para ilustrar este modelo. Nesse Estado, o processo de laicização ocorreu através de 

uma “revolução tranquila”, pelo qual os setores que estavam há muito tempo sob o controle da 

Igreja passaram progressivamente ao domínio do Estado. Não nasceu de um enunciado 

constitucional ou de um dispositivo legal específico, mas de um governo que, gradualmente, agiu 

em favor do reconhecimento da igualdade de tratamento de crentes e não crentes, em um 

contexto marcado pela diversidade religiosa. Assim, aos poucos, a “laicidade quebequense se 

encontrou consolidada por influência da institucionalização de uma cultura de direitos e 

liberdades” (MACLURE e TAYLOR, 2011, p. 77). 

Trata-se de um modelo de laicidade que reconhece a importância da dimensão espiritual 

na vida de muitas pessoas e que, portanto, considera fundamental proteger a liberdade de 

consciência e religião. Por isso, no Quebec, os cidadãos podem manifestar publicamente suas 

convicções religiosas, desde que não atentem contra os direitos e liberdades dos demais: “Se 

trata de uma adequação institucional que pretende proteger os direitos e liberdades e não, como 

sucede na França, um princípio constitucional e um traço identitário que há que defender” 

(MACLURE e TAYLOR, 2011, p. 79). 

Milot (2009) refere-se o modelo liberal-pluralista como aquele que efetiva uma “laicidade 

de reconhecimento”, porque trata de preservar a dignidade humana e, por consequência, a 

liberdade de consciência e religião, consideradas direitos inalienáveis. Parte do postulado da 

liberdade moral de cada indivíduo, dimensão fundamental para que cada um possa construir, ou 

eleger suas concepções de vida e de mundo. Depreende-se dessa premissa que todas as 

convicções religiosas ou seculares merecem a mesma proteção por parte do Estado. 

A “laicidade-reconhecimento” exige que os indivíduos e coletividades que integram a 

sociedade civil desenvolvam atitudes de reciprocidade na relação com os demais no espaço 
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público. “Tal habilidade supõe conceder ao outro aquilo que é desejável a si mesmo” (MILOT, 

2009, p. 57). A construção desta postura dialogal e respeitosa é, sem dúvida, um grande desafio 

do ponto de vista educativo, ético e político a todos os Estados, independentemente do tipo de 

regime de laicidade estabelecido. 

 

4 Considerações Finais 

 

Problemas decorrentes das relações entre Estados, religiões e ideologias seculares estão 

permanentemente surgindo e dificilmente serão resolvidos de maneira definitiva. Isso desafia os 

Estados laicos a darem um justo tratamento à diversidade moral e espiritual que caracterizam 

suas sociedades. A hibridização dos processos identitários, a reivindicação de novos e velhos 

direitos por parte de grupos, etnias, minorias e movimentos sociais, os constantes avanços da 

ciência e tecnologia, entre outros, levantam uma ampla gama de questões complexas e inter-

relacionadas, tais como: utilização de células-tronco; concepção assistida; transplante de órgãos 

e transfusão de sangue; aborto, eutanásia e pena de morte; perseguição, intolerância, 

fundamentalismo e extremismo religioso; liberdade de expressão, direito à blasfêmia e liberdade 

religiosa; proselitismo religioso; relações de gênero, etc. 

Diante dessas problemáticas é imprescindível que o Estado seja laico para assegurar a 

liberdade de consciência e religião, assim como, para dar respostas aos dilemas com base no 

conjunto de valores públicos comuns. Cada vez mais, tais questões obrigam os Estados a 

mediarem com firmeza e neutralidade as inúmeras pressões de confissões religiosas e a gama 

de reivindicações provenientes tanto de grupos maioritários, quanto de grupos excluídos ou em 

situação de vulnerabilidade social, com vistas a assegurar os direitos humanos de todos 

(CECCHETTI, 2016). 

O atual crescimento da hostilidade e do fundamentalismo, fomentados muitas vezes por 

grupos político-religiosos de perspectivas notadamente exclusivistas, expõe as fragilidades do 

regime de laicidade adotado por muitos Estados. Não por acaso, muitos conflitos, revoltas 
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armadas e lutas civis, são decorrentes de desigualdades instituídas e discriminações produzidas 

por políticas públicas que privilegiaram determina perspectiva particular, em detrimento do bem 

comum. “Um Estado que não é imparcial, que protege e promove somente uma crença religiosa, 

não pode cumprir com seu papel de árbitro das diferenças ou de articulador do interesse comum” 

(BLANCARTE, 2008, p. 54). 

Em um Estado laico, todos devem ter o direito de se expressar e influir nos rumos das 

políticas públicas, já que é um direito inerente ao regime democrático. Por isso, é natural a 

manifestação das crenças religiosas e de grupos político-ideológicos na sociedade civil, ora com 

pautas coincidentes, ora conflitantes. Isso exige que legisladores, dirigentes e funcionários 

públicos orientem seu trabalho para além da visão individual de mundo que compartilham, bem 

como, saibam superar as pressões e ditames dos grupos em disputa. Portanto, precisam 

resguardar o interesse público, mesmo que isso, às vezes, contrarie suas próprias convicções 

pessoais. 

Entretanto, no atual cenário político latino-americano e caribenho percebe-se 

cotidianamente que muitos legisladores, ministros e governantes buscam construir sua 

legitimidade política por meio de alianças e apoios de determinados setores religiosos, o que 

acaba por fragilizar sobremaneira o caráter laico do Estado. Por outro lado, é cada vez mais 

visível a ação organizada de determinados segmentos religiosos, econômicos e ideológicos, com 

fins de eleger seus representantes em todos os níveis do poder público, para que coloquem em 

pauta seus interesses particulares. Isso representa uma nítida apropriação da esfera pública (res 

publica) pelo mundo privado (res privata). Esse movimento é perigoso, porque algumas pautas 

exclusivistas atentam sobre o conjunto de valores públicos comuns que devem recair sobre todos 

indistintamente. 

Por essas razões, é evidente que a defesa da laicidade é central para garantia das 

liberdades e dos direitos individuais e coletivos. A esfera pública e as políticas do Estado não 

podem ficar à mercê das crenças e convicções exclusivistas, sejam religiosas, econômicas ou de 
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outra natureza, porque se coloca em risco a efetividade dos direitos e liberdades historicamente 

conquistadas.  

A efetivação de um regime de “laicidade-reconhecimento” dependerá, então, de um 

permanente investimento em processos educativos que capacitem os cidadãos a respeitarem os 

princípios de vida coletiva e a reconhecerem os direitos e liberdades inerentes não só a si 

mesmos, mas também extensivos ao outro, usufruindo suas liberdades no cotidiano da vida social 

com alteridade e responsabilidade. 

 

Palavras-chaves: Laicidade; Estatuto Jurídico; Igreja-Estado.  
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A IGREJA CATÓLICA E OS ESCOLANOVISTAS: sobre o ensino religioso nas 

escolas públicas brasileiras109 

 

Eraldo Leme Batista110 

CAPES 

 

1 Introdução 

 

Neste artigo apresentamos o debate em torno da educação nos primórdios do século XX 

no Brasil, tendo como foco, de um lado, a Igreja Católica e a defesa do ensino religioso nas 

escolas públicas e, de outro, os educadores vinculados ao escolanovismo na defesa da laicidade. 

Trata-se de um trabalho inicial que almeja estudar e analisar o ensino religioso no país, no qual 

daremos destaque à questão atual sobre as percepções dessa modalidade de ensino no vigente 

cenário político e social brasileiro, procurando apreender esse embate para posteriormente 

avaliar a questão do ensino religioso na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O objetivo 

deste trabalho, portanto, é apresentar de maneira breve um histórico que tem seu início na 

República e vai até a década de 1930, expondo as principais defesas da laicidade, bem como as 

críticas sofridas, destacando dois atores sociais: a Igreja Católica e os renovadores da Educação 

Nova.  

Essa temática do ensino religioso nas escolas públicas é, sem dúvida, uma polêmica 

recorrente ao longo da história e da filosofia da educação no Brasil. Trata-se de um tema 

complexo, se considerarmos que desde o período Colonial até a República o ensino religioso foi 

hegemônico, com algumas rupturas, mas de modo geral o legado dos jesuítas perpassou pela 

 
109 Este trabalho está em processo de elaboração para o pós-doutoramento em Ciências da Religião da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS), iniciado em agosto de 2019, portanto o estudo em pauta 
refere-se às reflexões iniciais da pesquisa.     
110   Doutor em Educação pela UNICAMP. Pós-Doutorando em Ciências da Religião pela PUC-CAMPINAS, sob 
supervisão do Professor Doutor Douglas Ferreira Barros. Contato: eraldo_batista@hotmail.com 
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intervenção do Marquês de Pombal, em 1759. Esse período histórico é de expressivas disputas 

políticas em decorrência das mudanças no mundo e no país. A Igreja Católica mobilizou-se e, 

nesse processo de disputa, cresceu tendo presença forte no cenário político de 1930, 

conquistando espaços de domínio perdidos no século XIX. No que diz respeito ao ensino, a 

principal disputa da Igreja deu-se com os renovadores da educação. A laicização tornou-se forte 

com a proclamação da República, configurando assim o Estado laico, o que afetou a Igreja 

Católica em decorrência das mudanças que estavam ocorrendo no país. Nesse processo, a 

religião deixou de ser oficial e a legislação decretou que o ensino público fosse laico. Foi um 

processo de separação entre o Estado e a Igreja Católica, extinguindo por quatro décadas o 

ensino religioso das escolas públicas.  

 

2 Fundamentação teórica 

 

Devemos lembrar que por séculos o poder da Igreja Católica na sociedade foi 

considerável, e ainda nesse período histórico é possível observar o distanciamento de milhares 

de seus fiéis. Buscando proteger seu projeto social, religioso e político, a Igreja inovou suas 

ações, adotando estratégias visando ampliar o catolicismo no Brasil. Também desenvolveu 

trabalhos de divulgação de suas ideias via jornais, revistas e criação de entidades. Constatamos 

em nossas pesquisas que as atuações da Igreja se fortaleceram a partir da década de 1920, 

sendo uma de suas primeiras ações a organização e criação da revista A Ordem, que se tornou 

o principal instrumento de divulgação de seu pensamento. “Seguiu-se uma série de iniciativas 

encetadas sob inspiração do Cardeal Leme, o grande líder do processo de ‘reação’ institucional 

da Igreja Católica” (SAVIANI, 2013, p. 180). A preocupação permanente da Igreja era em ocupar 

o espaço que a instituição perdeu com a República. Dando sequência em prol de seus objetivos, 

“[...] em 1922 foi criado o Centro Dom Vital, que significativamente recebeu o nome do bispo de 

Olinda e Recife, protagonista, ao lado de Dom Macedo Costa, bispo de Belém, da ‘questão 



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

301 

religiosa’”. Ainda em 1922 foi fundada a Confederação Católica, mais tarde transformada em 

Ação Católica Brasileira (SAVIANI, 2013, p. 180).  

Para a Igreja Católica, a educação era uma fonte estratégica, tanto que, para não perder 

mais espaço, passa a fortalecer essa área com palestras, cursos, divulgação de ideias por meio 

de revistas, além de formar professores com o objetivo de disputar a hegemonia com os liberais.  

“Os católicos esmeraram-se em organizar o campo da educação, criando a partir de 1928, nas 

diversas unidades da federação, Associações de Professores Católicos (APCs) que vieram a ser 

aglutinadas na Confederação Católica Brasileira de Educação” (SAVIANI, 2013, p. 181).  Torna-

se fundamental informar que nos anos de 1920 a Igreja e os educadores com orientações liberais 

estavam juntos nessas ações. Ao discorrer sobre esse período, Saviani (2013, p. 229) informa 

que “A ABE (Associação Brasileira de Educação), por exemplo, surgiu em outubro de 1924 por 

iniciativa de 13 intelectuais cariocas, que mediante convocação de Heitor Lyra da Silva, reuniram 

em uma sala da Escola Politécnica do Rio de Janeiro”. Esse pesquisador ainda destaca que os 

intelectuais católicos permaneceram na ABE até o racha definitivo, que se deu com a divulgação 

do Manifesto dos Pioneiros em 1932.  

A Igreja Católica dispunha de prestígio social, pois a maioria da população era católica e 

muitos intelectuais, professores e empresários tinham vínculos com ou participava dessa 

instituição. Com prestígio no meio social e político, aos poucos a questão do ensino religioso 

voltou ao debate no cenário político e educacional. A revisão constitucional de 1926, por exemplo, 

retomou o debate sobre o ensino religioso nas escolas públicas e, ainda que não houvesse 

mudança na Constituição, muitos estados passaram a legislar de forma independente sobre a 

matéria, o que facilitou para a Igreja novamente conquistar espaços importantes e chegar à 

década de 1930 bem articulada e com respaldo de muitos políticos e educadores. Entendemos 

que a década de 1930 foi o período de maior estremecimento da relação escola-religião, graças 

ao movimento lançado a partir do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932. 

Ao discorrermos análise referente à disputa sobre a questão da educação na década de 

1930, verificamos que de um lado estava a Igreja Católica e, de outro, os renovadores. Na Igreja 
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Católica, os principais expoentes foram D. Sebastião Leme, Bispo do Rio de Janeiro, Jackson de 

Figueiredo e Alceu Amoroso Lima, católicos, militantes e defensores das ideias religiosas. No 

campo dos renovadores, temos Lourenço Filho, Fernando Azevedo e Anísio Teixeira, os 

principais expoentes da Escola Nova no Brasil. No governo federal, a figura de Francisco Campos 

garantirá o retorno do ensino religioso nas escolas públicas, e Getúlio Vargas buscará harmonizar 

as relações, mas sempre dando sustentáculo para a Igreja Católica. Os dois grupos (católicos e 

renovadores) disputaram seus projetos e ideais pedagógicos para uma nova proposta de 

educação. Para os católicos, não haveria solução social sem a presença e a participação da 

Igreja, pois ela representava a maioria da população, portanto a Igreja deveria ser parte integrante 

da dinâmica social pública, estando presente de forma sistematizada até mesmo nas escolas. 

Para o grupo dos educadores escolanovistas, as instituições de âmbito público deveriam pautar-

se na laicidade, desconsiderando quaisquer intervenções que não fossem orientada nos valores 

da ciência e da democracia. Lembramos que nesse período histórico a influência dos 

escolanovistas foi marcante, e a ação de educadores como Fernando Azevedo e Anísio Teixeira 

trouxe para a realidade educacional brasileira ideias e técnicas pedagógicas dos Estados Unidos 

da América, representadas pela filosofia educacional de John Dewey. Um aspecto negativo do 

pensamento dos pioneiros é que a realidade brasileira era totalmente adversa da realidade 

americana ou europeia. 

O ponto central das divergências entre renovadores da Escola Nova e católicos foi a 

questão da laicidade. Ao discorrerem análise referente a essa questão, Gonzalez e Carvalho 

entendem que a “[...] Laicidade e secularidade são conceitos fundamentais para analisar a 

relação do Estado com as religiões. Conforme a história política e cultural de cada país, é possível 

que uma sociedade seja secular não normativamente laica” (GONZALEZ; CARVALHO, 2015, p. 

3).  Conforme a defesa da laicidade, o Estado não pode ser defensor de um credo religioso nem 

mesmo permitir que em seu espaço, como na educação pública, seja ministrada matéria de cunho 

religioso. Trata-se de um debate complexo, que apresenta muitas divergências e no qual não 

entraremos aqui, apenas pretendemos explanar o que representa essa discussão, havendo, 
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portanto, os defensores e os contrários a tal conceito. “No Brasil, como já afirmamos, a laicidade 

do Estado se deu com a proclamação da República, quando ocorreu a separação entre Estado e 

Igreja. Em decorrência desse acontecimento o ensino foi declarado leigo” (GONZALEZ; 

CARVALHO, 2015, p. 3), o que motivou severas críticas partindo da Igreja. Ao discorrer análise 

referente a essa questão, Mariano nos informa que, “No caso brasileiro, a ampla liberdade 

religiosa resultante da secularização do Estado está na raiz da desmonopolizarão religiosa, da 

formação e expansão do pluralismo religioso e, por consequência, do acirramento da 

concorrência religiosa” (MARIANO, 2003, p. 116). Ainda segundo o entendimento desse autor, a 

“[...] concessão de liberdade religiosa e a separação Igreja-Estado romperam definitivamente o 

monopólio católico, abrindo caminho para que outros grupos religiosos pudessem ingressar e se 

formar no país, disputar e conquistar novos espaços na sociedade” (MARIANO, 2003, p. 116). 

A partir do exposto, verificamos que tal questão não é de fácil resolução, assunto que 

pretendemos desenvolver em nossa pesquisa de pós-doutorado, buscando compreender melhor 

esse debate, abarcando período histórico do início do século XX no país. Os renovadores 

criticaram veementemente a posição católica, apontando que a laicidade, que coloca o ambiente 

escolar acima de crenças e disputas religiosas, alheio a todo o dogmatismo sectário, subtrai o 

educando, respeitando-lhe a integridade da personalidade em formação. A escola não deveria 

ser utilizada para propagar doutrinas, dogmas e preceitos religiosos. A escola deveria ser laica, 

pública, para todos e de qualidade. A ciência e o conhecimento científico deveriam ser a ênfase 

da escola pública estatal.  

Retomando nossa análise histórica, observamos que Getúlio Vargas assume o poder em 

1930 e uma de suas primeiras ações foi a criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública, 

indicando para ministro Francisco Campos, que passa a comandar essas áreas e a definir a 

política para esse governo. Em 1931, Francisco Campos baixa um conjunto de sete decretos, 

conhecidos como Reforma Francisco Campos. Entre os decretos estava justamente uma 

reivindicação da Igreja Católica, ou seja, a inclusão do ensino religioso nas escolas públicas. Pela 

primeira vez na história da República, o ensino religioso foi introduzido nas escolas oficiais. Tal 
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decisão atendeu aos anseios e à pressão da Igreja Católica no Governo Vargas. A Igreja 

comemorou essa conquista, pois foi por meio da atuação do padre Leonel Franca, orientado por 

D. Leme, que a instituição conseguiu com o ministro da Educação institucionalizar o ensino de 

religião facultativa na rede escolar pública. Tal decreto provocou a reação de intelectuais laicos 

e, sem dúvida, foi uma das centelhas responsáveis pelo início de uma polêmica pedagógica que 

consumiu esforços de representativos pensadores brasileiros ativos na década de 1930. Após a 

introdução do ensino religioso nas escolas públicas, as relações que já não eram muito boas na 

época levaram ao acirramento de posições na IV Conferência Nacional de Educação, realizada 

no fim do ano de 1931. Tal embate chegou ao limite com a publicação no início do ano de 1932 

do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Como consequência dessa publicação, “[...] os 

católicos retiraram-se da ABE e fundaram, em 1933, a Confederação Católica Brasileira de 

Educação” (SAVIANI, 2013, p. 197), realizando no ano seguinte o I Congresso Nacional Católico 

de Educação. Esse rompimento se configura ainda nos dias atuais, quando a Igreja mantém a 

defesa do ensino religioso nas escolas públicas da educação básica, enquanto os reformistas 

sustentam a defesa da escola laica.  

Os esforços da Igreja Católica foram válidos, pois diversos meios e instrumentos foram 

criados nesse período da década de 1920 e 1930, sempre buscando consolidar suas ideias e 

projetos. Segundo considerações de Maria Lúcia Aranha, “Os representantes da ala católica 

expressavam-se na revista A ORDEM, fundada em 1921 pelo filósofo Jackson de Figueiredo, e 

também no ‘Centro de Estudos D. Vital’ (1922) de onde se produzia, sistematizava e divulgava 

as ideias da Igreja” (ARANHA, 2006, p. 304). A referida autora ainda informa que os católicos 

criaram posteriormente a “Liga Eleitoral Católica (LEC), com o intuito de fortalecer políticos 

ligados a Igreja e garantir conquistas na Constituição de 1934” (ARANHA, 2006, p. 304). Um dos 

principais expoentes da Igreja Católica foi Alceu Amoroso Lima, que, segundo considerações de 

Saviani (2013, p. 256), “[...] protagonizou as mais importantes iniciativas da Igreja Católica nos 

campos religioso e cultural. No campo religioso, animou o desenvolvimento da Ação Católica 

articulando sob sua direção intelectual a organização de uma militância mais ampla por meio de 
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movimentos especializados”. Para Alceu Amoroso Lima, somente a Igreja Católica tinha 

condições de ensinar e educar sob princípios humanos, católicos e morais. Esse intelectual 

católico foi um incansável lutador no campo pedagógico e cultural, em defesa da primazia da 

Igreja no exercício da função educativa. Foi um entusiasta da formação de líderes intelectuais 

impregnados do espírito católico. Liderou “[...] a criação do Instituto Católico de Estudos 

Superiores, em 1932, embrião das Faculdades Católicas e da Pontifícia Universidade Católica 

(PUC) Rio de Janeiro” (SAVIANI, 2013, p. 257). Amoroso Lima atacou os renovadores no que diz 

respeito à gratuidade e obrigatoriedade, como sendo interferência do Estado na educação. A 

educação religiosa era a única possibilidade de educar crianças e jovens sob preceitos morais, 

éticos e valores humanos. 

 

3 Metodologia 

 

A pesquisa versa sobre a questão do ensino religioso, abarcando o período do início da 

República (1889) até a década de 1930. Estamos realizando pesquisa bibliográfica com base em 

estudos e análises de teses, dissertações, artigos científicos e livros.  

 

4 Resultados e Discussão 

 

Este trabalho encontra-se em fase inicial, portanto não é possível apresentar seu 

resultado, mesmo que parcial.  

 

5 Considerações Finais 

 

Com base em nossos estudos e análises, constatamos que todos os esforços que a Igreja 

Católica empreendeu nas décadas de 1920 obtiveram resultado na década seguinte, aliás, trata-

se de um período que consegue expressivas vitórias tanto com o decreto de 1931 quanto com as 
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conquistas na Constituição de 1934. Verificamos que, apesar de todos os esforços empregados 

pelo grupo dos pioneiros, a corrente católica venceu a batalha instaurada, fazendo prevalecer 

suas opiniões na legislação educacional à época. Assim, o Brasil presenciava o retorno da Igreja 

nas articulações no e do Estado e a retomada do ensino religioso que havia sido retirado da 

Constituição após a Proclamação da República. Destacamos que esse embate entre liberais, 

reformistas e Igreja Católica se manterá em cena até 1964, com a deflagração do Golpe Militar. 

Essa disputa política e ideológica retorna novamente com a democratização da sociedade 

brasileira, na Constituição de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996. Atualmente o 

embate e as divergências ocorrem em relação à BNCC, assunto que pretendemos aprofundar 

em nossa pesquisa. 

 

Palavras-chave: Ensino Religioso, Igreja Católica, Laicidade, Escolanovistas.  
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ENTRE O RELIGIOSO E O SECULAR: a escola pública à luz do pensamento de 

Lutero 

 

Ademir Valdir dos Santos111 

Elcio Cecchetti112 

 

1 Introdução 

 

Em 2017 foram comemorados, no Brasil e no mundo, os 500 anos da Reforma 

Protestante, considerada um dos marcos fundadores da história moderna. De acordo com 

Fernández-Armesto e Wilson (1997, p.388), que organizam um rigoroso estudo sobre o 

cristianismo e o mundo sob a perspectiva de 500 anos da Reforma, se os protestantes atribuíram 

a ela “[...] todos os tipos de consequências positivas para o mundo, sob o ponto de vista católico, 

grandes efeitos, de caráter menos positivo, também foram atribuídos a ela”. 

Martinho Lutero, um dos protagonistas desse processo, é também considerado um 

Reformador Religioso da Educação, pois propôs mudanças do ensino nas escolas inferiores 

apregoando a necessidade do estudo das Escrituras e da doutrina cristã, da leitura, da gramática, 

da dialética e da retórica, assim como atuou como professor universitário por toda a vida, 

liderando e apoiando projetos de reforma também dos estudos superiores; sua atuação englobou 

severas críticas à religião estabelecida, propôs uma oferta didática, na língua de domínio do povo, 

dos textos que fundamentavam o empreendimento reformador e de versões diversas daquelas 

do catolicismo quanto ao Novo e Antigo Testamentos, assim questionando os fundamentos 

 
111  Doutor em Educação pela UFSCar. Professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
UFSC. Contato: ademir.santos@ufsc.br 
112 Doutor em Educação pela UFSC. Professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação da UNOCHAPECÓ. 
Contato: elcio.educ@hotmail.com 
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ideológicos da ordem social do século XIX, baseados em concepções de um mundo cristão à luz 

dos pressupostos e dogmas fundantes do catolicismo hegemônico (BECK, 1995, pp.299-300). 

 O estudo objetiva discutir, sob perspectiva histórica, aspectos do ideário de Martinho 

Lutero quanto ao papel do Estado e da Religião em relação à Educação, notadamente no que 

concerne à instituição da escola pública.  

A metodologia utilizada toma por base a Análise de Conteúdo, recurso de investigação 

desenvolvido por Bardin (1977), por meio do que procedemos a uma análise temática, “[...] quer 

dizer, da contagem de um ou vários temas ou itens de significação, numa unidade de codificação 

previamente determinada - apercebemo-nos de que se torna fácil escolhermos, neste discurso, 

a frase (limitada por dois sinais de pontuação) como unidade de codificação. Ela é aplicada a dois 

textos de Lutero que se referem à educação, constituintes do corpus documental: um primeiro, 

escrito em 1524, intitulado Aos Conselhos de Todas as Cidades da Alemanha para que criem e 

mantenham escolas cristãs, e outro denominado Uma prédica para que se mandem os filhos à 

escola, um sermão escrito em 1530. Conforme Bardin (1977, p,75), através da leitura flutuante 

podemos “[...] situar um certo número de observações formuláveis, a título de hipóteses 

provisórias”, por meio da qual são expressas ideias e reflexões. 

 

2 Origem das admoestações de Lutero quanto à educação 

 

As admoestações de Lutero sobre a escola pública tiveram origem no contexto histórico 

da Reforma, no século XVI. De acordo com seu ideário, as escolas da Alemanha tinham sido 

abandonadas, as universidades tinham pouca frequência e os conventos estavam em declínio; 

nesse mesmo ambiente, os pais estariam perdidos quanto à educação dos filhos, pois não 

encontrando mais proveito em encaminhá-los para que se tornassem padres, monges e freiras, 

também não viam a necessidade de que aprendessem algum ofício; contudo, Lutero alertava que 

era preciso preocupar-se não apenas com o sustento dos filhos, mas também com sua alma 

(LUTERO, 1995, p.303-4).  
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Na perspectiva luterana indicada na carta Aos Conselhos de Todas as Cidades da 

Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs, caberia ao Estado investir em educação 

do mesmo modo que em outros aspectos das cidades, possibilitando a criação e manutenção de 

escolas cristãs, ou seja, de instituições que ofertassem a necessária formação religiosa, mas 

também sustentando escolas capazes de formar nas demais questões da vida de cada cidadão. 

Lutero pondera que se havia grandes somas para armas, estradas, pontes e outras obras, dever-

se-ia conseguir soma equivalente para investir na educação da juventude necessitada, contando, 

para tanto, com o auxílio de professores competentes (LUTERO, 1995, p.305).  

Refinando seus argumentos, caminha na direção de indicar as responsabilidades quanto 

ao tipo de escola que defendia, colocando-as sobre os conselheiros e autoridades. Ademais, 

acrescenta que havia ainda a responsabilidade dos pais quanto à educação de seus filhos, 

devendo enviar as crianças e jovens às escolas para atendimento especializado. Este é o 

argumento central de Uma prédica para que se mandem os filhos à escola. Então, pondera que 

embora houvesse pais conscientes quanto a seu compromisso formador, na maioria das vezes 

eles não tinham condições para tanto, ou, complementando, afirma que a maioria das pessoas 

mais velhas não tem aptidão e não sabem como educar e ensinar, nem tem tempo ou espaço 

para tanto, uma vez que o ambiente doméstico seria inapropriado (LUTERO, 1995, p.308). Aí 

delineava o papel do Estado, que seria de manter educadores comunitários para a maioria:  

 
[...] a necessidade obriga a mantermos educadores comunitários para as 
crianças, a não ser que cada qualquer queira manter um em particular. Isso, 
porém, seria oneroso demais para um simples cidadão, e uma vez mais muitos 
excelentes meninos seriam prejudicados por serem pobres. Além disso, muitos 
pais morrem e deixam órfãos; (LUTERO, 1995, p.308). 
 

Assim, mesmo que na defesa de uma “educação cristã”, Lutero entende que cabe aos 

representantes de uma determinada forma estatal a competência para cuidar do que é necessário 

à educação infantil e juvenil. 
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3 Entre Deus e o Estado ou entre o religioso e o secular 

 

Como elementos para a discussão inicial, ressaltamos que nos escritos luteranos citados, 

gerados naquelas condições históricas específicas, o Estado é representado pelos prefeitos e 

câmaras municipais das cidades alemãs, a quem Lutero endereçou sua exortação para que 

criassem e mantivessem escolas cristãs. Emerge daí um elemento de contextualização temática. 

Vê-se também que além de sustentar um investimento em educação, Lutero previa que a 

função de educador/professor competia a sujeitos específicos, cujo trabalho teria uma finalidade 

própria: “Para ensinar e educar bem as crianças precisa-se de gente especializada” (LUTERO, 

1995, p.308). 

O pensamento luterano não separa essa incumbência dos representantes do Estado da 

influência e das determinações do divino sobre a oferta de escola ao povo em geral. Vemos, em 

Lutero, a defesa de uma educação com excelência, que está vinculada à condição cidadã, dado 

que ao Estado caberia o investimento – que seria muito mais importante que os outros gastos 

com a cidade -, mas que, ao mesmo tempo, estaria sob inspiração divina.  

Há uma responsabilidade, como já afirmado, perante Deus e o mundo. Um Deus que tudo 

vê, que tudo comanda e a quem se deve obediência e louvor, mas também que tem relação com 

a obra possível a cada um de seus filhos. Já o mundo remete ao conjunto das relações e 

estruturas da cidade, ao ambiente dos cidadãos, sobre o que um grupo de homens – aqueles 

componentes do Estado – teria responsabilidade. O progresso derivaria da harmonia dessa 

conjugação: 

 
Agora, o progresso de uma cidade não depende apenas do acúmulo de grandes 
tesouros, da construção de muros de fortificação, de casas bonitas, de muitos 
canhões e da fabricação de muitas armaduras. Inclusive, onde existem muitas 
coisas dessa espécie e aparecem alguns tolos enlouquecidos, o prejuízo é tanto 
pior e maior para a referida cidade. Muito antes, o melhor e mais rico progresso 
para uma cidade é quando possui muitos homens bem instruídos, muitos 
cidadãos ajuizados, honestos e bem educados. (LUTERO, 1995, p.309). 
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Assim, Lutero não abre mão da necessidade de escolas cristãs: “É isso que quis dizer a 

respeito do proveito e da necessidade das línguas e das escolas cristãs para a vida espiritual e a 

salvação das almas (LUTERO, 1995, p.317). Contudo, apesar desse amálgama com Deus, 

influente na criação e manutenção de escolas, Lutero (1995, p.310) afirma: “Sempre haverá de 

existir um regime secular”. 

Lutero (1995, p.310) fala sobre a necessidade do ensino com as ciências e as línguas, ao 

lado daquele que tem como centro a Sagrada Escritura: “As ciências e as línguas, que não nos 

prejudicam, mas que, pelo contrário, nos servem de ornamento, proveito, honra e promoção 

(tanto para o entendimento da Sagrada Escritura como também para dirigir o governo secular) 

[...]”. Ou seja, admite um governo de Deus, mas também a necessidade de um governo dos 

homens, que tenha como centralidade a vida no século. 

Quer diz, ele defende a convivência entre um regime secular e outro sob a orientação 

divina, espiritual: 

 
Agora queremos ocupar-nos com o corpo, como se não existisse alma, nem céu 
nem inferno, e como se tivéssemos que considerar apenas o regime secular em 
relação ao mundo, e perguntar se este não tem maior necessidade de boas 
escolas e pessoas instruídas do que o regime espiritual. (LUTERO, 1995, p.317)  
 

Nesse sentido acrescenta que até então as escolas estavam orientadas apenas para o 

“estado clerical”, como se não fosse concebível que uma “pessoa douta” contraísse matrimônio. 

Ao lado disso, diz que não cabe alinhar a condição clerical a Deus e a secular “inteiramente ao 

diabo e ao que seria acristão!”; e conclui: “Neste espaço não há necessidade de dizer que o 

regime secular é uma instituição divina em um estado divino” (LUTERO, 1995, p.348). Desse 

modo, a necessidade de uma escola secular é apresentada sempre em relação à escola 

espiritual, aquela que tem como função cuidar da alma e das línguas que permitem o acesso à 

Escritura e às coisas de Deus. 

Na opinião de Barbosa (2011), estas proposições estavam fundamentadas na concepção 

de um Estado cristão, já que Deus teria estabelecido dois tipos de governo entre os homens: o 
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espiritual, representando a mão direita de Deus, que usa a Bíblia para que os homens se tornem 

bons, e o secular, a mão esquerda, que faz uso da espada com esse mesmo objetivo. Deste 

modo, o Estado teria origem divina, pois fora instituído por Deus para preservar a ordem e a paz 

no mundo, e sua autoridade secular, representada pela espada, visava garantir o convívio 

pacífico das pessoas na sociedade e o bem estar terreno: 

 
[...] o regime secular é criatura e ordem divina e, além disso, uma instituição e um 
estado necessário para nós humanos nesta vida, do qual podemos prescindir tão 
pouco quanto da própria vida, visto que sem essa instituição esta vida não pode 
existir. (LUTERO, 1995, p. 347). 
 

Entretanto, embora Igreja e Estado utilizassem métodos distintos para atingir objetivos 

semelhantes, eles não estavam separados, pois o “Estado limitava e regulamentava a Igreja 

enquanto instituição social e esta proclamava a vontade de Deus àquele. O Estado, portanto, era 

cristão e Lutero não pensava em uma secularização do âmbito político” (BARBOSA, 2011, p. 

872). 

 

4 Considerações Finais 

 

Como vimos, Lutero defende que a responsabilidade pela educação escolar, enquanto 

direito e dever de todos, deveria ser transferida do âmbito da Igreja para o do Estado, 

especificamente para as autoridades municipais. Essas instâncias políticas locais deveriam ser 

as responsáveis pela criação, manutenção e financiamento das escolas e pela supervisão dos 

pais, garantindo que eles enviassem, de fato, os filhos à escola.  

Para Lutero, é de competência do conselho e das autoridades dedicar o maior cuidado e 

o máximo empenho à juventude, até porque, em sua opinião, uma comunidade precisa não 

somente de comerciantes e pessoas que saibam ler e calcular, mas também necessita daqueles 

preparados e hábeis para pregar, governar e administrar a justiça, tanto no estado clerical quanto 

no secular.  
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Sua proposta deslocava a instrução das mãos da Igreja enquanto organizadora e 

mantenedora da educação escolar e, em seu lugar, o Estado deveria se ocupar dessa tarefa para 

promover uma educação cristã, que instruísse as crianças e os jovens para se tornarem religiosos 

que atuariam tanto na esfera espiritual como também na secular. Vale lembrar que para Lutero, 

o Estado possuía um caráter cristão e este deveria assumir um papel em prol da paz e justiça do 

povo, governando como a mão esquerda de Deus.  

A proposta de Lutero em relação às escolas é a de que elas fossem cristãs e atendessem 

a todos, pois delas dependia a preparação de ministros e de bons administradores da casa, dos 

filhos, dos municípios e das próprias vidas.   

Da instrução dependeria também a continuidade de existência do ministério e do estado 

eclesiástico, o que faz Lutero apelar para que os pais enviassem seus filhos para a escola, para 

que estes não viessem a cair no abandono e, com isso, o mundo sofresse com a falta de pessoas 

que pregassem a Escritura. Sendo assim, um filho educado e instruído em uma escola cristã 

poderia ser útil à causa de Cristo e à sociedade. 

Dessa forma, se os pais queriam agradar a Deus e contribuir para o sucesso futuro da 

cidade, deveriam enviar os filhos para a escola de forma que a instrução os tornasse pessoas 

úteis à propagação da palavra de Deus e à vida em comum, independentemente da função que 

exerceriam. 

Dada a sua importância, esta educação escolar, além de ser para todos – portanto, de 

caráter público, também deveria ser obrigatória, sendo responsabilidade dos pais e das 

autoridades públicas oferecerem as condições básicas para acesso.  Por conta disso, ameaça os 

pais, dizendo que se eles não cumprissem sua obrigação de encaminhar os filhos à escola, se 

tornariam responsáveis caso o serviço de Deus se arruinasse; e também os relembra de que não 

eram os donos absolutos de seus filhos, pois estes também pertenciam a Deus e, por isso, deviam 

entregá-los para Ele, enviando-os à escola.  



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

314 

Portanto, revisitando a História da Educação, encontramos em Lutero um primeiro 

defensor de uma escola que fosse ao mesmo tempo para todos, de frequência obrigatória, 

financiada e supervisionada por autoridades leigas e não mais religiosas. 

Os textos de 1524 e 1530 evidenciam uma nova proposta para a organização das escolas 

à época da reforma luterana. Por meio deles, Lutero defendeu que a instrução se libertasse do 

monopólio da Igreja, acessível apenas a alguns, e adquirisse o caráter de direito social das 

pessoas, vindo a ser obrigação do Estado. Suas propostas foram fundamentais para que a 

educação escolar se tornasse uma questão pública e um serviço essencial para a sociedade. 

 

Palavras-chave: Lutero; escola pública; religião; secularismo; História da Educação  
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A QUESTÃO DA PLURALIDADE NA PEDAGOGIA WALDORF: uma contribuição 

para o diálogo inter-religioso 

 
Emerson Rocha de Castro e Silva113 

Bolsa parcial PUC-CAMPINAS 
 

1 Introdução 

 

Diante da complexidade do cenário que se apresenta hoje no tocante à questão da 

religião e do ensino religioso em uma sociedade laica, este trabalho visa contribuir para este 

debate, ao apresentar e analisar a Pedagogia Waldorf114 à luz do pluralismo e das premissas do 

diálogo inter-religioso.  

Uma das metas da escola Waldorf é ser capaz de integrar-se ao conjunto dos processos 

educacionais locais já existentes e às necessidades diversas da contemporaneidade, 

destacando-se o pluralismo, o ensino não-confessional e o diálogo inter-religioso.  

A partir de certos fundamentos antropológicos, a escola Waldorf busca trabalhar como 

um espaço no qual o pluralismo necessita ser respeitado em todas as suas manifestações e o 

 
113 Mestrando em Ciências da Religião pela PUC Campinas. Professor da Escola Associativa Waldorf Veredas, 
Campinas. Contato: emersonrcsilva@gmail.com  
114 Fundada em 1919, em Stuttgart, na Alemanha, inicialmente para ser uma escola para os filhos dos operários da 
fábrica de cigarros Waldorf-Astória, a pedagogia de Waldorf distinguiu-se desde o início por ideais e métodos 
pedagógicos até hoje considerados revolucionários. Aos poucos as escolas foram se multiplicando por cidades da 
Europa e América do Norte até atingirem os 5 continentes. Dados do Freunde der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners (amigos da pedagogia de Rudolf Steiner) de 2016 mostram que são 1080 escolas Waldorf no mundo além de 
cerca de 2000 jardins de infância. Eles são um organismo espiritual, social e economicamente independente, mas tem 
o ponto em comum de aplicar uma educação para a liberdade que somente a pedagogia Waldorf consegue levar com 
tanta abrangência no que se refere a uma postura de vida que se amolda às questões sociais, econômicas e culturais 
de cada lugar onde germina. Tantos centros educacionais e quase 100 anos de existência fizeram do nome Waldorf 
uma referência na área de educação. No Brasil a primeira escola foi fundada em 1956 com o nome de Escola 
Higienópolis, hoje Escola Waldorf Rudolf Steiner e da mesma forma é um movimento que não para de crescer. Este 
dinamismo levou a um grande passo que foi a criação da FEWB – Federação das escolas Waldorf no Brasil – em 1998, 
reunindo todas as escolas brasileiras em um só movimento. Atualmente são mais de 70 escolas e jardins filiados e um 
número crescente de novas iniciativas que se espalham por todas as regiões brasileiras. Hoje existem 23 cursos livres 
de fundamentação em Pedagogia Waldorf, além de um da Faculdade Rudolf Steiner fundada em 2017 em São Paulo. 
In http://www.federacaoescolaswaldorf.org.br/Norma-Waldof.php. Acesso 20/08/2019. 
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diálogo inter-religioso promovido como uma necessidade pedagógica.  

A pesquisa procura investigar de que forma se dá a interseção entre o plano do diálogo 

inter-religioso e a pedagogia Waldorf em seu aspecto curricular, considerando-se as dimensões 

da ciência, da arte e da religião de forma integrada, bem como do ponto de vista da compreensão 

do ser humano em sua constituição corpórea, psíquica e espiritual.  

Também busca analisar como a metodologia de trabalho Waldorf supõe a pluralidade 

religiosa no âmbito curricular e antropológico, ainda que tal pedagogia não se trate de um sistema 

religioso e que tenha como fundamento a livre expressão destas pluralidades.  

 

2 Fundamentação teórica 

 

A Pedagogia Waldorf encontra-se entre os métodos pedagógicos hoje reconhecidos 

tanto dentro âmbito nacional, quanto em relação a um reconhecimento internacional115. A 

proposta de trabalho desenvolvida por esta metodologia baseia-se nos trabalhos elaborados pelo 

filósofo e educador Rudolf Steiner116 sobre o desenvolvimento humano e histórico. 

A partir de premissas sobre a natureza humana surge uma forma pedagógica cuja 

proposta é um desenvolvimento global da personalidade. Considera-se nessa abordagem a 

necessidade de se desenvolver as dimensões da ciência, da arte e da religiosidade de forma 

 
115 Nos últimos anos, o Movimento de Pedagogia Waldorf ganhou notoriedade no âmbito pedagógico internacional, 
nas mais diversas esferas. Na oportunidade de celebrar a 44ª sessão da Conferência Internacional sobre Educação 
em Genebra (outubro/94), com a assistência dos Ministros de Educação dos países membros da UNESCO e 
observadores de diversas organizações internacionais interessados no tema "Apreciação e perspectivas da educação 
para o entendimento internacional", o "Internacional Bureau of Education" da UNESCO solicitou ao departamento 
central de "Amigos da Pedagogia de Rudolf Steiner" (Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiner e. V.) a apresentação 
da Pedagogia Waldorf. Para responder a isso, apresentou-se um painel informativo no hall central, com bibliografia 
sobre a Pedagogia Waldorf e uma mostra de trabalhos de alunos, selecionados ao redor dos temas: A educação 
ecológica nas escolas Waldorf. A aprendizagem e a educação multicultural. In: http://www.sab.org.br/fewb/pw2.htm. 
Acesso: 20/08/2019. 
116 Rudolf Steiner nasceu em Kraljevic (a atual Croácia), em 1861, e faleceu em 1925. Estudou Ciências Naturais e 
Matemática na Universidade Tecnológica de Viena. Ao mesmo tempo, dedicou-se a aprofundar temas político-sociais, 
realizando estudos literários e filosóficos. Foi o autor e editor do prólogo da primeira edição das Obras Científicas 
Completas de Goethe. In: http://www.sab.org.br/fewb/pw1.htm. Acesso: 20/08/20019. 

http://www.sab.org.br/fewb/pw2.htm
http://www.sab.org.br/fewb/pw1.htm
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integrada ao entorno sócio-histórico-ambiental, respeitando-se as diferentes fases de 

desenvolvimento da criança e do jovem. 

Corroborando este ideal, Zimmermann (in LEIST, Manfred, 2001, p. 23) aponta que a 

criança como ser um concreto está inserida em um contexto social específico e pertence a um 

momento histórico definido com características próprias. Desta forma, a educação deveria 

desempenhar o papel de ajudar este ser único a manifestar-se em determinado contexto e 

determinado recorte de tempo. 

Segue explicitando que o educador deve esforçar-se por compreender o momento 

histórico, ter sensibilidade para os processos sociais vigentes, bem como considerar as 

necessidades da criança em cada fase de desenvolvimento. 

Assim, é possível proporcionar uma forma de ensino que se volta à formação de uma 

personalidade autônoma e livre, e que está, ao mesmo tempo, inserida em seu contexto histórico-

social-cultural. Tal desenvolvimento visa possibilitar os indivíduos tornarem-se capazes de 

conviver em um ambiente multicultural e plural. 

Stefan Leber (in GOBEL, Nana; McALICE, Jon, 1994, p. 67), ampliando este tema, 

considera que as culturas podem ser vistas como se fossem ferramentas e órgãos do espírito de 

toda a humanidade. Pondera então que a pedagogia Waldorf com sua concepção antropológica 

e metodológica torna-se um meio apropriado para a manifestação multicultural e assim vir a ser 

uma ferramenta de educação para um futuro plural. 

Para tanto, uma das preocupações de Rudolf Steiner relativa à questão social era que a 

educação, o ensino, deveria apoiar-se em puro conhecimento antropológico-didático do ser 

humano e dessa forma excluir da vida ético-religiosa tudo que estivesse ligado ao âmbito do 

dogma, da teoria ou das regras (in EIFF, T.;KUGELGEN, H., 2017, p. 21). 

O ponto de partida deveria ser desenvolver o que Rudolf Steiner (2017, p. 21) apontou 

como três elementos anímicos: a gratidão, o amor e o dever de forma que aquilo que vive na alma 

humana possa se desenvolver como um verdadeiro elemento religioso e, assim, o indivíduo em 

desenvolvimento teria a possibilidade de ir ao encontro de sua confissão religiosa livre e 
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corretamente. 

Refletia que a educação era a tarefa social mais importante uma vez que aquela poderia 

criar o embasamento apropriado para a liberdade religiosa. 

Em sua descrição sobre as necessidades sociais da época em que vivemos, Rudolf 

Steiner descreve três princípios sobre os quais se baseia a ideia da pedagogia Waldorf em seu 

caráter de abertura para o pluralismo e entendimento mútuo. Ele descreve em uma conferência 

em 1916, anteriormente à fundação da primeira escola, três forças que deveriam permear a 

humanidade. 

Em primeiro lugar, deverá surgir uma compreensão social que emana da compreensão 

da entidade humana em sua constituição corpórea, psíquica e espiritual e, decorrente desta, um 

tipo especial de antropologia prática a qual capacita o educador a perceber que cada indivíduo 

se desenvolve de acordo com sua própria individualidade. (STEINER, 2006, p.15-16)  

Em segundo lugar, deve-se ter a percepção de que, cada vez mais, a humanidade 

desenvolve um impulso para o individualismo. Este impulso fará com que o discurso de religiões 

coletivas tenha cada vez mais dificuldade em atingir estas individualidades e que somente a partir 

de vivências próprias seria possível estabelecer um diálogo com outros de forma a desenvolver-

lhes uma vida religiosa livre, individual e própria (2006, p. 19-20). 

Por fim, ele apresenta a necessidade de um novo tipo de conhecimento como forma de 

alcançar conscientemente as disposições acima citadas, posto que esse conhecimento poderia 

fortalecer a capacidade humana de discernimento habilitando o ser humano a emitir julgamentos 

a partir de uma verdadeira liberdade de pensamento (2006, p.28). Ele denominou esse 

conhecimento como ciência espiritual ou Antroposofia117.  

 
117 A Antroposofia é uma ciência que ultrapassa os limites com os quais até agora esbarrou a ciência comum. Ela 
procede cientificamente pela observação, descrição e interpretação dos fatos. E é mais que uma teoria, um edifício de 
afirmações. a Antroposofia não se limita a afirmar, a expor resultados; indica seu método e o caminho cognitivo que 
deve ser seguido para alcançar o conhecimento dos fatos expostos, nunca exigindo fé cega. O estudioso da 
Antroposofia deve manter seu espírito bem vigilante; só ficará satisfeito quando as doutrinas antroposóficas 
confirmarem as descobertas da ciência comum ou trouxerem uma solução para um problema que, sem aquela, teria 
ficado insolúvel. (LANZ, 1997, p. 16) 
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Como uma pedagogia que busca integrar-se às questões atuais, ela não poderia deixar 

de lado o debate que gira em torno da complexidade do papel da escola e do ensino religioso no 

que tange ao pluralismo e à laicidade.  

Pode-se argumentar que a abordagem metodológica e social acima esboçada vai ao 

encontro do enfoque proposto, atualmente, como modelo inter-religioso no que tange ao ensino 

religioso elaborado à luz das ciências da religião no Brasil. 

Este enfoque do debate inter-religioso foi sendo estabelecidos ao longo do histórico do 

desenvolvimento do ensino religioso no Brasil. Cumpre traçar um breve histórico deste no intuito 

de situar a metodologia Waldorf em um quadro comparativo com o atual quadro do 

desenvolvimento nos debates acerca do papel da escola em um debate sobre pluralismo e 

espaço escolar. 

Sérgio Junqueira (in PASSOS, João; USARSKI, Frank, 2016, 609) elabora este histórico 

do desenvolvimento do ensino religioso que em linhas gerais pode ser assim descrito. 

Inicialmente havia apenas o modelo teológico. Neste, o ensino religioso é visto como a adesão a 

certa tradição, tornando o educador em missionário e o currículo um catecismo. Pais e 

educadores veem este ensino como uma espécie de controle sobre a moral coletiva. 

No decorrer da história do Brasil, surge uma nova proposta que aparece sob a 

denominação de ensino interconfessional e que propõe como objeto de trabalho a religiosidade 

humana, levando educandos e educadores a buscarem resposta às questões vitais, tornando o 

ensino uma “evangelização” de valores humanos. (2016, 610). 

A partir de orientações do Conselho Nacional de Educação e à luz do pluralismo e das 

premissas do diálogo inter-religioso, atualmente busca-se desenvolver o ensino religioso com a 

denominação de modelo inter-religioso.  

Este modelo apresenta o ensino religioso como um componente curricular que deseja ir 

além da superfície do mundo dado, buscando propiciar ferramentas para interpretar a realidade 

e atuar no mundo de forma transformadora. 
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Tem como base as ideias de formação do cidadão, o entendimento da diversidade e a 

formação integral do educando. Seu componente curricular segue eixos temáticos tais como 

culturas religiosas, teologias, escrituras e tradições orais sagradas, ritos e ethos. (2016, p. 611-

612) 

Tal apreciação confrontada à concepção do ensino religioso como entendido atualmente 

pelas ciências da religião, poderia apontar que a abordagem metodológica da pedagogia Waldorf 

vai ao encontro do enfoque proposto pelo modelo inter-religioso, mas ampliando-a à dimensão 

escolar como um todo.  

Segundo Stefan Leber (1994, p. 66-67) o convívio de crianças de culturas e origens 

diversas em um mesmo espaço escolar pode fomentar uma cultura de tolerância e entendimento 

mútuo e que, além disso, a estruturação do currículo geral da escola (não apenas o ensino 

religioso) tal como a história, o estudo das línguas estrangeiras e a geografia conduzem à 

familiarização e à compreensão da multiplicidade de expressões culturais e religiosas.  

Destarte a questão da pluralidade e do diálogo inter-religioso poderia receber uma 

contribuição a partir da concepção de ser humano e em decorrência do currículo presente nesta 

pedagogia. 

 

3 Metodologia 

 

Propõe-se nesse trabalho uma metodologia de pesquisa bibliográfica e documental, de 

enfoque qualitativo e objetivo descritivo, a partir do levantamento dos conceitos pertinentes, em 

textos de Rudolf Steiner e seus comentadores, também em livros e artigos relacionados à 

temática do pluralismo e diálogo inter-religioso. 

Os conceitos trabalhados serão pertinentes a um recorte da pedagogia Waldorf e suas 

relações com os temas da espiritualidade, liberdade de expressão, multiculturalidade e formação 

de laços de solidariedade. 
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Além disso, com a intenção de melhor manipular os dados coletados, e por fim captar 

os temas fundamentais, esses conceitos serão analisados de acordo com o referencial teórico 

relacionado ao campo do pluralismo. 

A justificativa para a adoção da pesquisa – teórico-bibliográfica – é de que a literatura 

relacionada ao tema oferecerá meios para a revisão de aspectos já conhecidos da pedagogia 

Waldorf, e a elucidação de outros que somente tangenciaram o objeto da pesquisa.  

 

4 Resultados e Discussão 

 

Pretende-se avaliar como se dá a interseção entre o plano do pluralismo e do diálogo 

inter-religioso à luz das ciências da religião com a contribuição da pedagogia Waldorf. 

Esta interseção poderia ser problematizada em campos que se tangenciam. Por um lado, 

o caráter de uma pedagogia cuja proposta é educar buscando a integração da natureza 

transcendente do ser humano ao seu contexto histórico-social-cultural, visando formar indivíduos 

capazes de conviver em um ambiente multicultural e plural e por outro lado as questões relativas 

aos conceitos de pluralismo e diálogo inter-religioso. 

Serão feitas análises textuais, buscando examinar criticamente as concepções de 

espiritualidade, liberdade de expressão, multiculturalidade e formação de laços de solidariedade 

na pedagogia Waldorf à luz das categorias do pluralismo e do diálogo inter-religioso.  

 

5 Considerações Finais 

 

O tema proposto como a problemática desse trabalho pertence hoje a um leque de 

discussões que envolve as relações e penetrações que a religião e a religiosidade têm no 

contexto cultural, e de forma mais específica com o contexto da educação no Brasil. Envolve 

também questões relativas a aceitação do outro a partir de sua identidade religiosa e que papel 
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cabe à escola em um mundo onde o pluralismo aponta para a necessidade de tolerância e 

respeito pela diversidade. 

 Buscar entender como uma determinada proposta pedagógica que tem como 

fundamento a relação entre a espiritualidade humana e sua condição histórico-cultural, e cujo 

objetivo vai ao encontro de temas da contemporaneidade, destacando-se o pluralismo, o ensino 

não-confessional e o diálogo inter-religioso é uma tarefa que parece estar em consonância com 

recentes pesquisas acerca do tema. 

Descrever e conceituar as razões pelas quais as condições de convivência multicultural 

e tolerante à diversidade fazem parte da metodologia e perpassam o currículo da pedagogia 

Waldorf como um todo, torna-se uma tarefa que poderia servir como um campo para o 

desenvolvimento de ideias acerca do papel e de possibilidades pedagógicas. 

Tal caracterização deve, sem dúvida, ser discutida dentro do recorte que hoje se faz no 

contexto da problematização entre o que seja religioso e o que seja não-confessional. Uma 

análise desta pedagogia diante de tais pressupostos teóricos pode trazer luz sobre seu próprio 

trabalho, bem como sobre a questão da religiosidade em contexto escolar. 

 

Palavras-chaves: Pedagogia Waldorf; espaço público; pluralismo; diálogo inter-religioso. 
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OS ASPETOS DA SECULARIZAÇÃO FACE À EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

 

Raul Ié118 

Pinto Ié119 

 

1 Introdução  

 

Na pré-modernidade as estruturas políticas de cada país estabeleciam uma conexão com 

o Ser Superior, porém a modernidade ocidental se desprendeu dessa relação. As igrejas 

hodiernas não estão vinculadas com as organizações políticas, embora alguns países (britânicos 

e escandinavos) preservarem essa relação entre a política e a religião, mas na essência essa 

preservação não constitui uma exceção em relação aos países que ignoraram o vínculo entre a 

organização política e a religiosa (TAYLOR, 2010). 

No entanto, segundo Keller (2018), a maior parte das pessoas que professam a religião 

chegam à conclusão de que o ser humano não precisa de Deus para melhorar suas vidas ou para 

contribuir na construção de um mundo melhor, visto que o mundo pode ser melhorado somente 

com ação humana, sem a intervenção de Deus.  

O Homem adere esse pensamento e o estimula, tanto é que se acha que os fatos como 

acreditar em Deus provoca escárnio, principalmente quando é intimamente abraçado por um 

adulto que nem consegue provar sua existência (KELLER, 2018).    

Contudo, vale ressaltar que humanos necessitam da educação integral em todos os 

assuntos que visam aprimorar sua maneira de pensar, sentir e agir, para que tenha a noção do 
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119 2Mestrando em Ciências Contábeis pela FURB, Especialista em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria pela 
FAAM e graduado em Ciências Contábeis pela UFPB. Instituição de origem: Fundação Universidade Regional de 
Blumenau (FURB), Blumenau, SC, Brasil.  
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que é correto, afim de evitar as ações que corrompem os bons costumes; ser integro e não 

permitir ser conduzido pelo mal; praticar somente o que deve ser praticado; falar de maneira 

prudente sem ter que se comprometer posteriormente e, aprender a agir sucessivamente com 

cautela sem ser violento com as coisas, pessoas e normas divinas, conservando o objetivo da 

felicidade (COMENIUS, 1992). 

Logo, ao analisar a produção da literatura brasileira baseada na secularização face à 

educação religiosa, percebe-se que, há uma necessidade de revisar o mesmo com intuito de 

sugerir questões emergentes quanto a esse tema para as futuras pesquisas. Nessa ótica, 

pretende-se responder a seguinte questão de pesquisa: como incide o desenvolvimento das 

pesquisas acadêmica nacionais sobre a secularização face à educação religiosa? 

Com o objetivo de responder à questão de pesquisa mencionada, abordar algumas 

lacunas na literatura e sugerir direções para as futuras pesquisas, o presente estudo tem como 

objetivo de revisar de forma crítica as produções acadêmicas publicadas nas revistas nacionais 

de maior impacto, sobre a secularização face à educação religiosa. 

Portanto, o trabalho pretende contribuir com a literatura futura, trazendo sugestões 

pertinentes a secularização, direcionando aos pesquisadores com questões emergentes que 

carecem mais de atenção quanto a educação religiosa frente a um mundo secularizado na era 

moderna. 

 

2 Referencial teórico  

 

2.1 Secularização 

No que se refere ao tema da secularização, a era moderna é essencialmente uma variante 

alterada do cristianismo da Idade Média. As qualidades e características de Deus na Idade Média 

– um Ser que exerce o poder e autoridade soberaníssimos – vagarosamente seus tributos 

começaram a ser atribuídos, na concepção moderna, para pessoas (VANHOOZER, 2005). 
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É de suma importância destacar que segundo Taylor (2010, p. 15) “a secularização 

consiste no abandono de convicções e práticas religiosas, em pessoas se afastando de Deus e 

não mais frequentando a igreja”. 

Weber observou que na ordem capitalista do seu tempo a religião já tinha perdido a sua 

importância cultural em relação ao início da era moderna, tanto é que ele como homem honesto 

e que se preocupava com a vida moral, sentiu-se incapaz de se representar face a uma sociedade 

cada vez mais secularizada (PIERUCCI, 1998). 

Na prática, os eventos tiveram início no meio acadêmicos elitistas, quando criaram a nova 

forma de incredulidade que, permaneceu durante o século XIX, onde o processo era de diferentes 

movimentos regulados e de diferente duração nas diferentes sociedades; nesta sequência a 

devoção das elites tornou-se a mesma para massa, por meio de transmissão (TAYLOR, 2010). 

 

2.2 Educação Religiosa  

Na época remota, o lar era mecanismo de ordem social que, adequava o comportamento 

dos indivíduos por meio de educação digna aqui na terra. Ao consultar os textos bíblicos relativos 

a educação, principalmente o Antigo Testamento ou os livros que são redigidos no mesmo 

período, perceber-se-á que a intenção fundamental de Deus em relação ao seu povo era para os 

pais instruírem suas crianças no lar. Na cultura do povo escolhido por Deus as crianças sempre 

ocuparam lugar de destaque, então educação era uma das prioridades no seio da família 

(ARMSTRONG, 1994). 

No período da Reforma Protestante, Lutero se importava com a autoridade e com o povo, 

então os orientava de maneira que pudessem se tornar uma sociedade cristã, equilibrada e sem 

emprego de força física ou intimidação moral. No que diz respeito ao Estado, ele aconselhava 

para que esses agissem como bons governadores, e quanto ao povo, ele demonstrava a 

necessidade de submissão às autoridades, ensinava sobre o dever de cada um e os instruíam 

sobre abrangência de suas funções (BARBOSA, 2013). 
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Na década de 1980 o que norteava a educação no cristianismo eram: domínio onde Deus 

é soberano, dispõe humano a pregação do evangelho em locais onde ela ainda não foi difundida; 

os cristãos deste período caracterizavam suas personalidades partindo da obra missionária 

delegada por Deus que domina sobre a pessoa, lhe dá a vida e trata o seu caráter para o tornar 

humano a imagem e semelhança de Deus (ZABATIERO, 2009).  

 

3 Metodologia  

 

A pesquisa faz revisão crítica da produção acadêmica referente a secularização e 

educação religiosa. Sendo assim, foram utilizados artigos científicos publicados em revistas e 

livros para embasamento teórico. Logo, a pesquisa é qualitativa, bibliográfica que de acordo com 

Gil (2016) a pesquisa bibliográfica é realizada baseando na produção científica já existente, isto 

é, nos livros e artigos científicos.       

 

3.1 Coleta de Dados 

Os dados foram coletados no mês de julho e agosto nos periódicos brasileiros. Para 

coleta, foi adotado a última classificação de periódicos 2013-2016 disponibilizados pela 

Plataforma Sucupira, da área da Ciência da Religião e Teologia; em seguida foi feita uma busca 

nos periódicos classificados em A1 usando as palavras “secularização” e “educação religiosa”. 

Ou seja, os artigos que contemplam a temática em investigação.  

A amostra abrange as produções acadêmicas dos últimos 9 anos (2010 a 2018). Na busca 

com o uso da palavra secularização foram encontrados 25 artigos e no uso da palavra educação 

religiosa foram localizados 3 artigos, somando um total de 28 artigos encontrados e selecionados 

que serviram de amostra. 
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3.2 Análise dos dados 

Os dados foram tabulados no Excel, a fim de rever os títulos, os objetivos e palavras-

chave dos artigos a serem usados como amostra desta pesquisa. E ao longo da tabulação dos 

dados deste trabalho no Excel, constatou-se a duplicação de 3 (três) artigos, os quais foram 

retirados. Posteriormente foi feita uma análise para retirar da amostra os trabalhos que não 

tratavam da secularização e da educação religiosa, dos quais somaram 11 (onze) artigos, logo 

ficou como amostra final 14 (catorze) artigos.  

 

4 Análise e discussão dos resultados 

 

Vale salientar que, a pesquisa baseada em educação religiosa tem uma longa tradição 

em abordar as questões relacionadas a secularização. Os pesquisadores tentam explicar, a 

relevância da educação religiosa em que as crianças sejam instruídas a fim de se adequarem 

aos bons costumes, a realidade onde vivem e a religião, esse deve ser a finalidade de cada 

instituição educacional, principalmente as dos primeiros anos da escolaridade, é indispensável 

nesse momento, na infância que, as sementes devem ser lançadas com fundamentos (LOPES, 

2013). 

Ao revisar a literatura publicada nos periódicos classificados em A1 nos últimos 9 anos 

(2010 a 2018), é relevante apontar as seguintes questões mais debatidas nos artigos entre as 

quais destacam-se (Estado e Religião, Secularização, Laicidade, Estado Brasileiro e Educação 

para a Vida Religiosa). É de suma importância salientar que como as pesquisas são nacionais, 

eles trazem sugestões sobre o contexto da secularização no Brasil. 

 

4.1 Estado e Religião 

O Estado e Religião foram amplamente abordados nos artigos analisados. Percebe-se 

que embora o princípio da liberdade religiosa tenha inscrito em 1789 na Declaração Universal 

dos Direitos do Homem da Revolução Francesa o mesmo ano em que a ideia da separação entre 
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Igreja e Estado se explicita na Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América, 

só foi formalizada na França em 1795. No entanto, isto não impede a colaboração entre o Estado 

e as Igrejas em função do bem comum (MAC DOWELL, 2010). 

Por outro lado, apesar da religião permanecer coadjuvante no debate sobre temas como 

a ecologia, a bioética e a cidadania, tal como questões sexuais e reprodutivos, percebe-se que a 

religião está se transformando nos noticiados um pouco por toda Europa, casos de igrejas 

fechadas ou ameaçadas pela redução do número de frequentadores (MÓNICO, 2015). 

Contrariamente no Brasil, tem-se observado o neopentecostalismo, crescendo cada vez 

mais, apesar da duplicidade em sua atuação, com práticas no uso de objetos dotados de poder, 

batalha com espíritos do mal e também evidencia continuidade com a modernidade, como a 

centralidade do individualismo, a realização pessoal, o livre arbítrio (BITUN, 2011). 

 

4.2 Secularização 

Para o Rodrigues (2013), o processo da secularização não ocorre da mesma forma em 

todas as partes do mundo, devido a evolução da humanidade. E apesar do seu desenvolvimento 

em diferentes formas, não extinguiria a religião, mas o transformaria para não haver conflito com 

a racionalidade e a modernidade (BITUN, 2011), logo, as religiões vão-se amoldando aos novos 

meios, sem nunca deixarem de ser o que são (MÓNICO, 2015; COUTINHO, 2018). 

Apesar do pensamento clássico marxista assegurar o fim da religião, as interpretações 

atuais afirmam a substituição e reconstituição da religião sob novas formas de uma situação inicial 

de monopólio religioso por uma outra de pluralismo (MÓNICO, 2015, PEIXOTO, 2012). No caso 

nos dias atuais, a expansão do neopentecostal que usa as questões de ofertas de bens, 

libertação, prosperidade, cura divina, emprego como “iscas” para atrair novos adeptos (BITUN, 

2011, PEIXOTO, 2012). 
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4.3 Laicidade 

A laicidade compreende dois modelos de separação rígida e flexível: i) separação rígida. 

Adotado pela França, baseada em nome do cidadão universal. Não reconhece o fato religioso, 

não evoca a figura de Deus e nem a importância da espiritualidade. Com atitude centralizadora e 

assimilacionista do Estado. ii) separação flexível. Adotado pelos países como Itália, Espanha, 

Suécia e a Grécia, reconhece o fato religioso adotando a atitude de intervenção do Estado 

permitindo a todos os cidadãos que expressem suas crenças e convicções religiosas 

(RODRIGUES, 2013). 

A laicidade francesa recusa a religião já a laicidade estadunidense reconhece a liberdade 

religiosa, no contexto brasileiro pode-se considera-la como flexível, por reconhecer o fato religioso 

e por ser ilustrado na fala dos políticos aprovando os trabalhos sociais desenvolvidos pelas 

religiões (RODRIGUES, 2013). 

 

4.4 Religião no Estado Brasileiro  

Diferentemente da Constituição de outras nações que traz explicitamente o caso da 

laicidade do estado, a constituição brasileira não usa a palavra laica ou laico e nem conceitua a 

laicidade. No entanto, os princípios de igualdade e liberdade assegurados na constituição de que 

todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, demonstra que cabe ao 

Estado garantir um ambiente social em que todos os indivíduos possam exercer suas crenças 

(RODRIGUES, 2013).  

Apesar do exposto, Mac Dowell (2010) sugere no seu trabalho que o papel fundamental 

da religião que é trazer soluções para os problemas éticos que perpassam a vida social não é 

reconhecido pelo Estado brasileiro e para evitar a ruptura dos laços sociais e precisa-se do 

reconhecimento efetiva desse papel pelo Estado. 
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4.5 Educação Religiosa nas Escolas 

Lopes (2013) no seu trabalho, relata relevante as literaturas que incentivam o ensino da 

religião, da cultura e dos bons costumes logo na infância e em toda educação. E uma vez essas 

questões formadas na criança, permanecerão durante toda a vida. Ao longo do trabalho o autor 

descreve os apontamentos de Comenius, que sugerem como deve ser a educação religiosa, 

quais etapas devem ser seguidas a começar de zero a seis anos, outrossim mostra que a 

participação dos pais no ensino é relevante, com isso, os pais precisam de ser conscientizados 

de que eles são os professores dos seus filhos-alunos. 

Quando se fala da relevância da educação religiosa nas escolas públicas, depara-se com 

diversos grupos com opiniões distintas. É evidente que no caso brasileiro apesar de permanecer 

o privilégio histórico-cultural que favorece a presença da religião na esfera pública, a sombra do 

catolicismo (não sendo assumida), o Estado declara-se separado das religiões, portanto não cabe 

a ele o favorecimento de ensino de qualquer religião. Logo a questão que resta saber é se as 

religiões atualmente têm poder de coerção ou de persuasão? (RODRIGUES, 2013). 

 

5 Considerações finais   

 

A concepção filosófica de separar a Igreja do Estado ficou claro na Primeira Emenda da 

Constituição Estadunidense de 1789. De igual modo, após a Revolução Francesa, o princípio da 

liberdade religiosa foi inaugurado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, e a separação 

entre o Estado e a Igreja foi consagrada na França em 1795. Depois dos dois países acima 

citados, alguns países do ocidente adotaram a mesma expressão jurídica.    

No entanto, é evidente que a religião pode auxiliar e trazer resposta correta às questões 

relativas aos princípios que orientam o comportamento humano. Assim, as crianças deveriam ser 

instruídas sob princípios religiosos. Pois, a mudança introduzida para fins de aprimoramento está 

sujeita aos primeiros anos da educação. Com isto, o Estados deveria aceitar legalmente a função 

que a religião desempenha na sociedade.  
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Posto isto, ressalta-se que as pesquisas baseadas em secularização face à educação 

religiosa centralizam em analisar e abordar, legislação, normas, princípios religiosos, o papel da 

igreja, deixando de lado em analisar a diferença do comportamento de um indivíduo que obteve 

a educação religiosa em relação ao que não obteve (pois isto evidenciaria a relevância ou não 

da educação religiosa). 

Assim, as investigações futuras referentes a secularização face à educação religiosa 

precisarão concentrar atenção nas dimensões comportamentais, culturais, psicológicas por meio 

de análise comparativa dos comportamentos entre indivíduos que passam pela educação 

religiosa e as que não tiverem essa educação, por meio de estudos de casos, entrevistas, 

questionários e acompanhamento de ações e atitudes desses indivíduos. 

 

Palavras-chave: Secularização; Educação religiosa; Religião; Laicidade. 
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GT 6 – CULTURAS E RELIGIOSIDADES INDÍGENAS E AFRO-

BRASILEIRAS 

 

Coordenação: 

Me. Eliane Farias (FUNIBER) 

Dr. Eloi Correa (SEED – PR  e ASSINTEC) 

Me. Georgia Carneiro da Fontoura (FURB) 

Dr. Lusival Antonio Barcelos (UFPB e FONAPER) 

Dra. Sônia Missagia Matos (UFES) 

Me. Valdicley Euflausino da Silva (UERN) 

 

Este Grupo de Trabalho procurou socializar estudos referentes às histórias, culturas e 

religiosidades indígenas e suas interfaces com os campos da Educação, Ciências da Religião e 

Ensino Religioso. Quis também socializar pesquisas e experiências socioeducacionais junto às 

culturas e comunidades indígenas e debater as tensões ocasionadas pela atuação de 

denominações religiosas no interior das terras indígenas. Assim como, propôs discutir questões 

relacionadas às histórias, culturas, territorialidades e religiosidades dos povos africanos e afro-

brasileiros. Acolheu pesquisas e propostas de trabalho que problematizassem concepções e 

práticas (re)produzidas historicamente acerca das manifestações religiosas de matriz africana, a 

partir dos campos da Educação, Ciências da Religião e Ensino Religioso. 
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O ENSINO RELIGIOSO E O RELACIONAMENTO COM O SAGRADO: cosmologias 

ameríndias 

 

Sônia Missagia Mattos120 

 
 

1 Palavras Iniciais 

 
 
Porque as crenças religiosas e os atos simbólicos e as imagens desfrutam de 
uma experiência rica e complexa em várias qualidades do tempo, deve-se 
perguntar como aprender a verdade sobre a humanidade que aparece nas 
histórias de culturas específicas e deve-se investigar sobre o relacionamento que 
essa verdade mantém com o que é sagrado.121 
 

Embora enfocando povos indígenas brasileiros, esse texto objetiva provocar reflexões 

sobre o desafiante tema do relacionamento dos povos ameríndios com o Sagrado. Tendo por 

base pesquisas bibliográficas, inicia apontando controvérsias que envolvem a atribuição genérica 

da denominação “índio” dada à diversidade de povos que ancestralmente habitava o atual 

território brasileiro, destacando como aquela denominação foi construída. Depois, através de 

relatos históricos ainda do século XVI, trago percepções de religiosos jesuítas sobre o 

processo de catequização dos indígenas, e a atual percepção e significação do mesmo processo 

elucidadas por teóricos de diversas etnias indígenas. Finalizo com indagações, sugeridas pela 

epígrafe acima que, de certa forma, parecem ser compartilhadas por docentes ao lidar com os 

desafios as Competências específicas de Ensino Religioso para o Ensino Fundamental definidas 

pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Muito embora existam múltiplos estudos relacionados ao contexto religioso brasileiro, os 

estudos sobre as religiosidades dos povos indígenas, por vários motivos, têm constituído um 

 
120 - Antropóloga, professora titular do DCSO/Ufes – smissagia@gmail.com 
121 - SULLIVAN, L. E. lcanchu's Drum: An Orientation to Meaning in SouthAmerican Religions. New York: MacMillan 
Press. 1987. 
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desafio. Dentre eles, destacamos a recorrência de estratégias utilizadas, por nossa sociedade 

para não reconhecer a alteridade desses povos, negando-lhes seus direitos, inclusive aqueles de 

cunho religioso. Sendo que, lidar com as alteridades das religiosidades indígenas requer um 

exercício de deslocamento na travessia das fronteiras espirituais e culturais.  

Para Lori Altmann (2009) uma religião indígena deve ser entendida como um 

conhecimento construído, transmitido e transformado socialmente na relação entre pessoas e o 

sobrenatural e supõe o conhecimento da língua e da cultura. A religiosidade indígena é de 

tradição oral, portanto um constante ressignificar o passado, pelo presente nos gestos, nas 

práticas rituais e memória, pela vida, para vida e por meio da vida, mas sempre conectada com 

a natureza122. Suas práticas religiosas, no passado, assim como nos dias, atuais são instrumentos 

de agenciamentos, são armas espirituais e discursivas que lhes fortalecem processos de 

etnogênese. São “como forças propulsoras de resistência”123 As religiosidades étnicas, são 

reapropriadas em processos de novas territorialidades simbólicas diante das complexas e 

históricas fronteiras interétnicas, com os não indígenas desde o processo da conquista e 

colonização dos europeus.124 Em Fredrick Barth, temos que o que efetivamente define a pertença 

identitária de um indivíduo é considerar-se a si mesmo e ser reconhecido como tal, por um 

determinado grupo étnico. O pensamento de Barth pode ser direcionado e aplicado para as 

questões das religiosidades dos povos indígenas125. Lembro aqui que o nosso conceito religião 

não tem sentido perante a forma de crer dos povos ameríndio e sugerimos que religiosidades 

seja palavra mais adequada para significar seus sentimentos religiosos. Por religiosidade, falo 

 
122 ALTMANN, L. Diversidade religiosa na perspectiva indígena. KRONBAUER. S. C G; STRÖHER. J (Orgs) Educar 
para a convivência na diversidade: desafio à formação de professores. - São Paulo: Paulinas, 2009. 
123 - Idem, p 20. 
124 - VIVEIROS DE CASTRO. O papel da religião no sistema social povos indígenas. Cuiabá: GTME, 1999. 
125 - BARTH, Fredrick. Grupos étnicos e suas fronteiras. In: POUTIGNAT, Philippe; STREIFF-FENART, Jocelyne 
(Orgs.). Teorias da etnicidade.São Paulo: Ed. UNESP, 1998. 
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com Durkheim, de um sistema de forças motriz, que manifesta seu poder por meio de algum 

símbolo partilhado.126  

A categorização genérica “índio,” também, porta controvérsias. Segundo Carneiro da 

Cunha,127 Pero Vaz de Caminha, ao se apossar desse território, na Carta ao Rei que escreveu, 

registrou o encontro com homens e mulheres.  Nela não foi colocada dúvida sobre a humanidade 

dos mesmos. Ele perceber valores que aquelas pessoas nuas portavam e à nudez associou a 

ideia de inocência; contrastou a ingenuidade comercial e a confiança inicial que demonstraram 

com a deslealdade, cupidez e a sede de ouro dos portugueses. Porém, aproximou a imagem 

desse outro à de animais rudes; afirmou não terem eles chefe, nem idolatria ou adoração; 

comparou-os a uma argila moldável. Logo após, novas imagens, valores e modos de viver desses 

povos, mas  para Carneiro da Cunha, a denominação “índio,” parece ter começado a ser 

empregada só por volta dos meados do século XVI,  para designar aqueles já aldeados ou 

escravizados.128  

 

2 - Encontro com outras alteridades 

 

Ao projeto português, estava atrelada uma política de expansão do cristianismo, tarefa 

entregue aos Jesuítas Alguns deles vieram com o conquistador partilhando da mentalidade, 

segundo a qual o apoio das autoridades civis constituía caminho seguro e eficaz para a 

cristianização.129 Alguns chegaram com Padre Nóbrega em 1549, a partir de então, outros vieram. 

Repetia Nóbrega, a fala do “Gentio” ser um “papel branco,” fácil de escrever, mas difícil de manter 

“em bons costumes.” Trabalho esse que demandava “muitos obreiros.”130 Mais tarde, Antonio 

 
126  DURKHEIM. Problema religioso e a dualidade da natureza Humana. Revista Religião e Sociedade. 1977.  
127 - CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Imagens de Índios do Brasil: o século XVI. p 94, nota 04. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40141990000300005 Acesso em abril de 2019. 
128 - Depois, surgiu  expressão ‘negro da terra’ .CARNEIRO da CUNHA. Imagens de Índios do Brasil. Op. Cit,  
129 - ALDEN, Dauril - The making of an enterprise. The Society of Jesus in Portugal, its Empire, and beyond, 1540-
1750, Stanford: Stanford University Press, 1996. 
130 - NÓBREGA, Manuel da. Cartas do Brasil 1549-1560. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 1931. 
Biblioteca Nacional, História - II. Cartas Jesuíticas-1.124/125. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40141990000300005
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Vieira diria, no “Sermão do Espírito Santo,” que eles recebiam docilmente o que lhes era 

ensinado. Mas, eram inconstantes e compara-os a estátuas não de mármore, mas de murta pois 

aprendiam tudo o que lhes era ensinado, mas logo tornavam “à bruteza antiga e natural, a ser 

mato como dantes eram.”131 Viveiros de Castro, estudos sobre os Tupinambá, analisa que a 

inconstância dos indígenas para com os valores religiosos, trazidos do mundo europeu, estava 

em eles não se deixarem moldar por tais valores. Para ele, o que poderia ser chamado de religião, 

ou uma ordem cultural, ou uma sociedade dos Tupinambá era impossível de ser pensado em 

termos da categoria da crença (transcendente) dos portugueses porque a marca cultural principal 

dos Tupinambá, seria a alteridade, sendo eles constantes na observação de suas cosmologias. 

Referindo-se à metáfora utilizada por Antônio Vieira, Viveiros de Castro mostra ter a murta razões 

que o mármore desconhecia.132 

 

3 Algumas razões da murta 

Não há dúvidas de que as “razões da murta” ainda são desconhecidas para grande parte 

de nossa sociedade. Ouvir algumas narrativas de teóricos indígenas sobre os seus mundos nos 

ajudarão a conhecer um pouco sobre eles e suas religiosidades. Elas são repletas de suas 

percepções, visões, teorias sobre o mundo, sobre o universo (Cosmologias) e dizem respeito às 

suas formas de ser e de estar no mundo (Ontologias). Ouçamos alguns relatos de estudiosos 

teóricos de origem indígena pois eles tornam significativos, para nós, suas ideias sobre 

ancestralidades, a fundação do mundo e das humanidades, ajudando-nos a melhor compreender 

dos sentimentos religiosos que lhes pautam o ethos e a visão de mundo.133 

 
O índio não chamava, nem chama a si mesmo de índio [...] para o índio, toda 
palavra possui espírito [...]  um nome é uma alma provida de um assento [...] É 
uma vida entonada em uma forma. Vida é o espírito em movimento. Espírito, para 

 
131 - Antônio Vieira. Sermão do Espírito Santo.                          
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=16396 
132132 - VIVEIROS DE CASTRO. A Inconstância da Alma Selvagem.São Paulo: Cosac & Naify. 2002 
133 - Ver GEERTZ. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan. 1989. p 93. 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=16396
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o índio, é silêncio e som. O silêncio-som possui um ritmo, um tom, cujo corpo é a 
cor. [...] Antes de existir a palavra “índio” para designar todos os povos  indígenas, 
já havia o espírito índio espalhado em centenas de tons [...] Em essência, o índio 
é um ser humano que teceu e desenvolveu sua cultura e civilização intimamente 
ligado à natureza. A parteira delas elaborou tecnologias, teologias, cosmologias, 
sociedades, que nasceram e se desenvolveram de experiências, vivências e 
interações com a floresta, o cerrado, os rios e as montanhas e as respectivas 
vidas dos reinos animal, mineral e vegetal É assim, como foi ensinado pelos meus 
avós, que as vidas acontecem. E para existir uma harmonia de forma [...] grandes 
entidades da natureza, trabalham incessantemente dirigidos por divindades 
anciãs, a que chamamos ‘Nanderus”, e pela própria Mãe Terra [...] Os Nanderus 
são os ancestrais do ser humano. Essas divindades têm muitos nomes, pois 
somos muitas nações com muitas línguas diferentes, ou seja, muitas formas de 
perceber as realidades sagradas. 134 
 

Segundo Daniel Mundukuru, aqui habitavam nações constituídas por uma pluralidade de 

povos. Cada povo era diferente de outro povo, mas  que eles eram donos dos rios, das matas, 

sendo uns moravam nas matas, outros na beira dos rios, ou do mar, ou nos campos, no cerrado, 

ou nas montanhas. E, conheciam todos os caminhos seja por terra, seja por água, através dos 

quais caçavam, plantavam, colhiam frutas das mais diferentes espécies. E criavam seus mitos e 

ritos que contavam a criação de cada ser. Embora muitos deles fossem nômades, respeitavam o 

tempo da natureza em uma simbiose com o universo. A terra era o ser vivo onde esses povos 

compartilhavam o tempo e o espaço, onde pudessem buscar bens necessários para viver, pois 

suas vidas eram integradas ao território em que viviam.135 As  narrativas desses autores  são 

claras, mas  o nosso  desconhecimento das “razões da murta” persiste e ainda contribui para 

tornar invisível o fato de que cada povo indígena constitui-se como uma sociedade singular que 

se organiza a partir de Cosmologias e Ontologias nas quais estão fundamentadas toda a vida 

social, cultural, econômica e religiosa do grupo.136 

 
134 - Excerto retirado do livro: JECUPÉ, Kaká Werá. A terra dos mil povos: histórias indígenas do Brasil contadas por 
um índio. São Paulo: Peirópolis, 1998. pp 13/14 
135 - MUNDUKURU, D. Terra e Território. https://www.youtube.com/watch?v=xYF8TUYYtGE.  2019.  
136 - LUCIANO, G. S. O índio brasileiro. Brasília: MEC/SECAD; LACED/Museu Nacional, 2006.  

 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001545/154565por.pdf  

https://www.google.com/search?q=Daniel+Mundukuru&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwiA38CrkZfjAhWmKLkGHRWaDWcQvgUILSgB
https://www.youtube.com/watch?v=xYF8TUYYtGE
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Em “Meu Vô Apolinário,” Daniel narra fatos de sua infância, e diz que não gostava que lhe 

chamassem de índio. 

 
Para meu desespero nasci com cara de índio, cabelo de índio (apesar de um 
pouco loiro), tamanho de índio. Quando entrei na escola primária, então, foi um 
deus-nos-acuda! Todo mundo vivia dizendo: ‘Olha o índio que chegou na nossa 
escola’! Meus primeiros colegas logo se aproveitaram para colocar em mim o 
apelido de Aritana. [...] E, porque eu não gostava que me chamassem de índio? 
Por causa das idéias e imagens que essa palavra trazia. Chamar alguém de índio 
era classificá-lo como atrasado, selvagem, preguiçoso. E, como eu já contei, eu 
era uma pessoa trabalhadora, que ajudava meus pais e meus irmãos e isso era 
uma honra para mim. Mas era uma honra que ninguém levava em consideração. 
Eu ficava muito triste [...] para meus colegas só contava minha aparência e não 
o que eu fazia. 137 
 

Daniel Mundukuru chama a nossa atenção para o fato de que a palavra índio, não tem um 

significado efetivo. É uma alcunha, uma forma desqualificada, pejoratica de chamar o outro. 138 

Ele destaca que, se formos ver no dicionário, a palavra indígena significa originário, não sendo 

ela uma derivação da palavra índio. E que, nos anos de 1970, quando iniciou o atual movimento 

indígena, muitos jovens indígenas começaram a se perceber como parte de uma sociedade 

maior, e passaram a usar o termo índio como uma forma de luta, sendo que quando usada por 

uma liderança indígena é nesse sentido. E diz: “Então, nesse sentido nós somos indígenas. 

Indígenas Mundukuru, Indígenas Xavante... então toda essa diversidade.”  Segundo Gersem 

Luciano, os povos indígenas do Brasil chegaram então à conclusão de que era importante manter, 

aceitar e promover a denominação genérica de índio ou indígena, como uma identidade que une, 

articula, visibiliza e fortalece todos os povos originários do atual território brasileiro e, 

principalmente, para demarcar a fronteira étnica e identitária entre eles, enquanto habitantes 

nativos e originários dessas terras, e aqueles com procedência de outros continentes.  A partir 

disso, o sentido pejorativo foi sendo mudado para o sentido positivo de identidade multiétnica, 

 
137 - MUNDUKURU, Daniel. Meu Vô Apolinário.” São Paulo: Studio Nobel, 2005.  

138 - Daniel Munduruku - Culturas indígenas. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=8D4RF2CqR68 (2018).  Acesso em fevereiro de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=8D4RF2CqR68
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passando a ser marca identitária capaz de unir povos historicamente distintos na luta por direitos 

e interesses comuns. Por isso hoje todos os índios se tratam como parentes, não que sejam 

iguais ou semelhantes. E sim que compartilham interesses e direitos comuns, a partir de então, 

coletivos e a luta pela autonomia sociocultural de seus povos diante da sociedade global. 139 

 

4 Considerações 

Desde os inícios dos tempos coloniais, havia a previsão de que os povos ameríndios 

estariam destinados ao desaparecimento, sendo que várias políticas públicas foram elaboradas 

para consolidar esse prognóstico. A nossa historiografia, também, por muito tempo, disseminou 

nos livros escolares tal previsão, reforçando a ideia de que os indígenas haviam aceitado, 

passivamente, sem qualquer resistência, a colonização e os ensinamentos cristãos e que não 

seriam mais povos diferenciados. Ou seja, como alteridades não mais existiriam, pois suas 

identidades e culturas teriam passado por um total apagamento. A imagem construídas desses 

povos atestava que após serem civilizados e convertidos nada teria restado de suas identidades, 

de seus modos de pensar e de suas formas específicas de estar no mundo.140 Nesse processo, 

considerando a catequização dos povos indígenas como tendo sido recebida de forma passiva 

por eles, seus sistemas de crença teriam passado por um total aniquilamento. Mas, se ficarmos 

atentos às suas constantes e diversificadas modalidades de lutas, como atestam as narrativas 

acima, fica claro que eles não pararam de resistir a uma formatação de seus sistemas culturais, 

dos quais o sistema religioso é parte integrante.141 Formados em uma ética judaico-cristã que 

propaga, a expansão de uma fonte única de salvação para todos os povos, penso que nos cabe 

fazer algumas indagações que, de certa forma,  estão sugeridas na epígrafe acima. Como 

 
139 - LUCIANO, Gersem dos Santos. O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil 
de hoje. Brasília: MEC/SECAD; LACED/Museu Nacional, 2006. 233p. (Coleção Educação Para Todos. Série Vias dos 
Saberes n. 1). Páginas 30/31.  Disponível em: 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001545/154565por.pdf  Acesso em: fevereiro de 2019. 
140- CARNEIRO DA CUNHA,. Futuro da questão Indígena. http://www.scielo.br/pdf/ea/v8n20/v8n20a16.pdf  
141 - GEERTZ. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara. 1989. 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v8n20/v8n20a16.pdf
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aprender a respeitar as diferentes formas de religiosidade dos povos indígenas? Como aprender 

a verdade sobre a humanidade que aparece nas histórias de culturas específicas? Como 

aprender sobre o relacionamento que verdades que diferem das nossas mantém com o sagrado? 

Aqui parece que a resposta é única, mas portadora de dificuldades múltiplas: aprendendo a lidar 

com nossos preconceitos, vigiando nossas atitudes etnocêntricas. 

 

Palavras-chaves: povos indígenas e religiosidades, BNCC, alteridades, preconceitos, sagrado 
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O ESPAÇO DA FURNA INDÍGENA POTIGUARA: mito de origem renova a 

significação 

 

Joselma Bianca Silva de Souza Mendonça142 

Eliane Silva de Farias143 

Lusival Barcellos144 

 
1 Introdução 

 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar o espaço da furna Potiguara e sua importância na 

resignificação do mito de origem. Para os remanescentes indígenas, a dimensão sagrada está 

presente no cosmo e nos seus ecossistemas, recobrindo de valor espiritual os paradigmas da 

tradição. A furna Potiguara, localizada na aldeia São Francisco, município de Baía da Traição-

PB, se apresenta como um dos lugares transcendentes, pois, segundo os troncos velhos145, é um 

espaço onde as forças sobrenaturais atuam. 
 
Constituindo uma das maiores etnias do Nordeste etnográfico (MOONEN; MAIA, 1992), 

os Potiguara representam a força do Litoral Norte do Estado da Paraíba, por ser um povo 

politicamente organizado com suas raízes ancestrais. Apesar desse referencial, há forte 

influência das religiões cristãs e de origem afro nas aldeias Potiguara. 

Por essa razão, durante o período de convivência entre os indígenas, nos veio os 

seguintes questionamentos: até que ponto o convívio com outras matrizes religiosas cristãs pode 

fortalecer ou fragilizar os princípios norteadores da tradição? De que maneira os mitos de origem 

contribuem para o fortalecimento do processo de emergência étnica do povo Potiguara? Para os  

 
142 Doutoranda em Ciências das Religiões pela UFPB. Membro do Grupo de Pesquisa VIDELICET e PPGCR 
INDÍGENA – UFPB.Contato: biancabt24@hotmail.com.  
143 Doutoranda em Educação pela UNINI - México). Membro do Grupo de Pesquisa PPGCR INDÍGENA 
(UFPB).Contato: eliafariass@gmail.com.  
144 Doutor em Educação. Professor do PPGCR (UFPB). Grupo de PPGCR INDÍGENA (UFPB); Membro do Grupo de 
Pesquisa VIDELICET (UFPB).Contato: lusivalb@gmail.com. Líder do  
145 Pessoas acima de 70 anos que residem na aldeia. Esses anciãos são considerados troncos velhos, por sustentarem 
através da memória e das experiências místicas o legado da tradição Potiguara (MENDONÇA, 2014)  

mailto:biancabt24@hotmail.com
mailto:eliafariass@gmail.com
mailto:lusivalb@gmail.com
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Potiguara da Aldeia São Francisco, a devoção aos santos faz parte de uma herança histórica que 

não deve ser banida? 
 
Esta é uma das problemáticas encontradas no campo de pesquisa que envolve religião, 

tradição e espiritualidade, requisitos difíceis de serem tratados entre o mundo contemporâneo de 

religiões ocidentais e que também estão presentes na realidade dos indígenas que habitam o 

Litoral Norte do Estado da Paraíba. 

Entretanto, em meio ao intercurso de outras matrizes religiosas que permeiam a vida da 

aldeia, os remanescentes acreditam promover correntes espirituais com os antepassados, ao 

visitarem a furna, pois, segundo eles, o ambiente se revela como lugar de encanto e de 

experiências místicas que renovam o interior da etnia a cada dia em que são visitadas. 

Apesar de existirem outras furnas espalhadas pelas aldeias Potiguara, é importante dizer 

que o nosso recorte aqui, é apenas apresentar a furna situada na Aldeia São Francisco, 

conhecida pelos remanescentes como Aldeia Mãe146 

Atualmente, a etnia Potiguara ocupa uma extensa faixa de terras, onde estão distribuídas 

33 aldeias, situadas entres os municípios paraibanos de Marcação Baía da Traição e Rio Tinto.  

Os rituais e os lugares da tradição que movem os Potiguara, se constituem em auras que 

interligam o indígena à ancestralidade, e são nos espaços que eles consideram transcendente, 

que a tradição se renova, reafirmando um universo de valores movido pela presença da 

ancestralidade. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 
Entre as mais variadas correntes filosóficas que existiram na antiguidade, a necessidade 

do autoconhecimento abriu caminhos para vários questionamentos do homem sobre si mesmo e 

sobre as coisas ao seu redor. Essas indagações que inquietaram os filósofos gregos, ainda hoje 

 
146 A aldeia São Francisco é conhecida como Aldeia Mãe por possuir grande peso político e a maioria dos indígenas 
que residem em outras aldeias possuem raízes genealógicas originadas de lá (BRACELLOS, 2014) 
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permanecem latentes na vida humana que passa por mudanças. No decorrer do tempo, tais 

mudanças são possíveis de alterações. Porém, a vida dos sentidos ocupa o campo da 

subjetividade humana e deve ser apreendida em uma ordem eterna. É nessa ordem que muitos 

indivíduos se unem, em torno de em objetivo comum: conhecer a si mesmo para alcançar o 

equilíbrio interior. 

Nesse sentido, para compreender a natureza das coisas e, sobretudo, da vida, a relação 

do homem com o cosmo esteve sempre presente nas primeiras explicações mitológicas sobre a 

origem do universo, com a ideia de que toda ação e reação do indivíduo não são coisas isoladas 

por si só; são reflexos da natureza humana, ligando o indivíduo à sua origem (CASSIRER, 1994). 

A necessidade do retorno constitui assim, um dos referenciais presentes em diversas tradições. 

Sendo assim, podemos afirmar que o mito é algo comum entre todas as tradições 

religiosas, por representar a história, o lugar das origens, onde tudo iniciou. A cosmogonia está 

presente no plano do mito, porque a natureza é arquétipo da criação (ELIADE, 1992), que tem a 

força de mover os impulsos interiores, transladando a pessoa a uma ordem atemporal que 

transcende.  

Em suas abordagens acerca dos mitos de origem (ELIADE, 1972), nos apresenta dois 

elementos importantes nessa trajetória de retorno do homem religioso: a cosmologia e a 

escatologia. Dessa forma, podemos entender que os elementos da natureza são construtos 

desse imaginário operante, que ativa a memória, refazendo o tempo de origem e o seu percurso 

na história, porque constituem em verdades que são válidas para todo o tempo (HOCK, 2010). 

Deste modo, torna-se importante dizer que, ao nos deparar com os indígenas da Aldeia 

São Francisco, percebe-se a importância cósmica presente no espaço da furna Potiguara e nos 

encantos que ela produz. Os anciãos de São Francisco acreditam que as furnas são consideradas 

espaços da espiritualidade. Sobre esse respeito, o Sr. Francisco José dos Santos (Informação 

Verbal, 2013 apud MENDONÇA, 2014), nos revelou que “[...] os antepassados visitam as furnas 

e mora lá. O sagrado mexe com os mortos e com os vivos.” Por serem lugares de valor espiritual 

para esses indígenas, as furnas são sempre visitadas. De acordo com a ocasião: ora quando um 
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ancião deseja estar na solidão; ora, nos ritos coletivos. Esses espaços, de acordo com depoentes, 

serviram de esconderijo contra apresadores. Por essa razão, antes do ritual Toré, é costume os 

indígenas visitarem o espaço da furna para receber energias. 

Os mitos, no meio Potiguara, envolvem superstições, mistérios e ensinamentos. Porém, 

alguns indígenas mantêm determinados elementos como enigmas, uma vez que faz parte da 

intimidade, especialmente dos mais velhos que guardam consigo experiências dos antepassados 

e dos lugares que consideram sagrados. 

Contudo, em uma breve conversa com um velho ancião, ao perceber essa dimensão de 

significação do espaço, transcrevemos o seguinte depoimento: 

 
Perante esses quinhentos e dezoito anos que a gente vive, nós passamos a 
reavivar aquele habitat como uma devoção. Era um habitat que o índio morava 
como hoje nós mora. É como ficar na história. A gente tem que cultivar esses 
hábitos indígenas, tem que continuar como era antes. Era a moradia dos nossos 
ancestrais. A li é onde tá toda a ciência pra o nosso ritual. Nós temos como uma 
tradição indígena e uma religião, porque ali nós estamos [...] a gente cria uma 
força, uma energia e a nossa tradição fica mais forte. A gente fica concentrado 
no lugar e a gente não está só, mas que a gente está acompanhado com as 
energias dos parentes em nosso ritual. A gente sente quase concentrado pela 
aquela força que a gente tá recebendo. É como se estivesse concentrado com 
os invisíveis. (JOÃO BATISTA FAUSTINO, Informação Verbal, Aldeia São 
Francisco, 2018). 
 

Na realidade Potiguara, as furnas são consideradas espaços de transcendência, de modo 

que está ali a figuração de um casulo. Para os troncos velhos, o contato com as furnas revigora 

as forças e as memórias de uma trajetória que permaneceu no tempo, tornando esse espaço de 

convergência entre o indígena e a eternidade. 

 
3 Metodologia 
 

O estudo é de base etnográfica com observação participante. Para a coleta dos dados 

utilizamos gravador e filmadora, bem como câmera fotográfica para registrar os rituais. A 

pesquisa se deu na Aldeia São Francisco, situada no município de Baía da Traição - PB.  
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Na realização do estudo, foram respeitadas as particularidades de cada participante da 

pesquisa. Sendo que para entender a importância do mito de origem e os espaços da furna 

Potiguara, dialogamos com seguintes aportes teóricos: Barcellos (2014), Eliade (1972; 1992), 

Mendonça (2014). 

O trabalho desenvolvido entre os indígenas se deu entre os anos de 2012 e 2014, mas a 

relação de afinidade se estende até os dias atuais, quando na necessidade, sempre retornamos 

à Aldeia para uma conversa com o intuito de conhecer a aprofundar estudos sobre esse universo 

espiritual que move o cotidiano da aldeia. 

 
4 Resultados e Discussão 
 

Observando o espaço da furna Potiguara e sua importância para os troncos velhos, 

reconhecemos naquele lugar um dos caminhos de resignificação das origens, a forma lógica e o 

meio pelo qual se renova a história do mito. E o mito, sendo a forma operante dessa construção, 

se materializa no ritual e na maneira do homem enxergar o universo e sua existência.  

Para os Potiguara, os espaços da furna são essenciais nesse caminho do eterno retorno, 

porque além de anular o tempo profano, adentram um tempo religioso: um tempo que nunca se 

acaba, um tempo sagrado que condiz com a existência. 

 

5 Considerações Finais 

 

Entendemos dessa forma que, entre os  Potiguara, o rito de permanecer na furna, bem 

como a sua significação como lugar de recuperação de energias dos encantados e dos espíritos 

dos ancestrais, se constitui na gestação do novo e do renovo, assim como o ciclo da vida que se 

move pelo nascimento, morte e ressurreição, elementos comuns que constituem a base dos mitos 

de origem, presentes nas mais variadas culturas. 

 

Palavras-chaves: Mito de origem; renova; furna; ancestralidade. 
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TORÉ: a performance educativa do ritual nas aldeias Tabajara 

 
Eliane Farias147 

Joselma Bianca Silva de Souza Mendonça148 
Lusival Barcellos 149 

 
 

1 Introdução 

 

As danças e os cantos perpassam o universo dos povos indígenas desde sempre, de 

maneira que se constituem em momentos de interação, de sociabilidade e, sobretudo, de 

espiritualidade. A dança é uma das raras atividades humana em que o homem se encontra 

integralmente engajado, unindo corpo, espírito e coração. (GARAUDY, 1980). Segundo a autora, 

os antropólogos e historiadores afirmam com a premissa de que o homem primitivo utilizava a 

dança, em forma de ritual para expressar necessidades emocionais, espirituais e assim, garantir 

a sua sobrevivência. 

Este artigo versa sobre a prática ritualística do Toré, dança que move os indígenas 

Tabajara da Paraíba, num movimento constante de revitalização que se move nos dias atuais. 

Trata-se do recorte de uma pesquisa do doutorado em Educação. Este recorte tem como objetivo 

discorrer como se processa a performance da exposição da dança, dos cantos, da espiritualidade 

e demais elementos que compõem o conjunto performático do Toré na busca de um consenso 

frente a tradição indígena e os dogmas da religião pentecostal.(BARCELLOS; FARIAS et al 2014) 

 
147 Doutoranda em Educação pela UNINI - México. (autora). Contato: eliafariass@gmail.com.  Membro do grupo de 
Pesquisa do PPGCR Indígena (UFPB).  
148 Doutoranda em Ciências das Religiões pela UFPB. (coautora). Contato: biancabt24@hotmail.com. Membro do 
Grupo de Pesquisa VIDELICET e PPGCR INDÍGENA – UFPB.  
149 Doutor em Educação. Professor do PPGCR (UFPB). (coautor). Contato: lusivalb@gmail.com. Líder do Grupo de 
PPGCR INDÍGENA (UFPB); Membro do Grupo de Pesquisa VIDELICET (UFPB). 

mailto:eliafariass@gmail.com
mailto:biancabt24@hotmail.com
mailto:lusivalb@gmail.com
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Tomam-se como contraponto as ações educativas empregadas através de oficinas práticas 

aplicadas com os jovens e as crianças pelas lideranças.  

O estudo tem como referencial Barcellos (2015); Grünewald (2005); dentre outros autores.  

A pesquisa foi realizada por meio de uma metodologia qualitativa de natureza etnográfica, 

utilizado para coleta de dados a observação participante, as entrevistas e fotografias. Os 

resultados apresentam uma dualidade que converge na cultura dessa etnia no sentido negativo: 

a inquietante inferência pentecostal que abala a alteridade da cultura indígena e um sentido 

positivo: pela prática do ritual que fortalece a alteridade do SER indígena. 

Salientamos que o estudo obedece ao rigor ético preconizado pelo ministério da saúde 

que regulamentam pesquisas com seres humanos através da Resolução 196/1996 e das normas 

para estudos com populações indígenas dispostas na Resolução 304/2000, sendo necessária 

solicitar a permissão do Conselho Nacional de Saúde – Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

– Conep, do órgão indigenista do Estado brasileiro a Funai150 e do Conselho Nacional de 

Pesquisa (CNPq)151;  acrescida da carta de Anuência solicitando a permissão dos caciques152 do 

povo Tabajara. Salientando que todos foram esclarecidos e informados sobre a metodologia que 

foi utilizada durante o período da pesquisa.  

 

  

 
150  Fundação Nacional do Índio (Funai) é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Criado pela Lei 5.371, de 5 
de dezembro de 1967. É vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
151 Atualmente é chamado de Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É um órgão público 
que tem o objetivo de incentivar a pesquisa no Brasil. Fundado em 1951.  
152 No início da pesquisa em 2017, Ednaldo dos Santos Silva – Ednaldo Tabajara, era reconhecido como cacique geral 
do povo Indígena Tabajara da Paraíba. 
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2 O contexto ritualístico do Toré 

 

A historiografia indígena registra a importância do Toré153 como um símbolo diacrítico que 

perpassa a cultura dos povos indígenas do Nordeste154 brasileiro. Considerado como dança e/ou 

ritual sagrado é praticado em vários momentos e espaços, principalmente nos processos de lutas 

e reivindicações, onde o corpo é usado como instrumento de defesa, de força e resistência. O 

serviço de Proteção ao Índio (SPI) em 1938 reconhece o coco e Torés como manifestação dos 

povos nativos do Nordeste. (Grünewald, 2005). Esse reconhecimento vai alavancar a prática do 

ritual levando-o atualmente ser a mais forte expressão da indianidade para os indígenas do 

Nordeste. As apresentações do Toré tornaram-se oficiais nos momentos em que os povos 

indígenas passaram a legitimar seus direitos na reivindicação por terras, por políticas públicas e 

no fortalecimento da sua própria identidade étnica.   

O ritmo de dança, o som, as músicas e os instrumentos são assimilados e transmutam 

entre as etnias da região Nordeste, em um movimento contínuo em que  “Todo objeto usado, 

todo gesto realizado, todo canto ou prece, toda unidade de espaço e de tempo representa, por 

convicção, alguma coisa diferente de si mesmo”. (TURNER, 1974, p. 29). Para Turner os 

símbolos têm concomitantemente muitas significações. Neste olhar, se observa que os elementos 

simbólicos do ritual, formam um conjunto de disposições cognoscitivas para ordenar o universo 

cultural dos indígenas do Nordeste. Cada povo indígena, em suas manifestações, acalora, 

canaliza e controla emoções afloradas no processo do Toré que apresenta diferentes 

especificidades de ritmos, gestos, cantos e instrumentos.  

 
153 A etimologia mais aceita, do termo toré (ou torê) remete ao fenômeno musical: vindo do tupi to’rë, que literalmente 
seria traduzível por ‘torto’, designação dada a um instrumento de sopro ou buzina que teria essa forma, feito de alguma 
variedade de bambu, couro de jacaré ou barro. Numa segunda acepção, mais recente, o termo designaria a dança 
circular afro-ameríndia em que este seria tocado. Houaiss (2001); Ferreira (1999). 
154 Ver Toré: regime encantado do índio do Nordeste. Grünewald (2005).  
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Turner (1974), considera que os rituais se constituem em símbolos tradicionais, cujas 

linguagens levam-nos a entender as relações políticas, sociais e econômicas do passado e do 

presente, assim como os sentimentos do outro.  

Nesse sentido, vale destacar que,  

 
Nas culturas tradicionais, o passado é honrado e os símbolos valorizados porque 
contêm e perpetuam a experiência de gerações. A tradição é um modo de integrar 
a monitoração da ação com organização tempo-espacial da comunidade. Ela é 
uma maneira de lidar como o tempo e o espaço que insere qualquer atividade ou 
experiência particular dentro da continuidade do passado, presente e futuro. A 
tradição não é inteiramente estática, porque ela tem que ser reinventada a cada 
nova geração conforme esta assume sua herança cultural dos precedentes. 
(GIDDENS, 1991, p. 47). 
 

Concordamos com autor quando diz que a tradição não é inteiramente estática, levando-

nos a refletir de sobre como o Toré Tabajara vem sendo reelaborado como elemento emblemático 

para o fortalecimento e a tradição destes. Desta forma, refletiremos o movimento de 

deslocamento que aconteceu no contexto sócio/cultural do povo Tabajara, que os afetou 

profundamente no campo da fé e da tradição, colocando-os em contato com novas experiências 

religiosas. 

Vale ressaltar que não existe documentação, nem ao menos etnografias suficientes para 

averiguar a formação cultural do ritual nesses indígenas. Os elementos como as toadas e a dança 

são repassados às novas gerações - crianças e jovens, por meio da oralidade através das 

lideranças locais.  

Essa realidade nos orientou a uma pesquisa etnográfica com observação participante, 

buscando notar densamente as atividades coletivas nos vários momentos em que essa prática 

ritualística é oferecida como componente da cultura tradicional. Nesses termos, foi preciso usar 

de entrevista para uma melhor compreensão do objeto.  
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2.1 O contexto sócio-religioso-cultural Tabajara 

A pesquisa desenvolvida com o povo Tabajara, tem como amostra empírica a conjuntura 

da prática do ritual vivenciada pelos indígenas das aldeias Vitória e Barra de Gramame. Para 

discorrer sobre essa prática, perpetraremos um breve histórico destes, que têm como espaço 

histórico de ocupação os limites entre as margens do rio São Francisco e as margens sul do rio 

Paraíba.   

Nesta região, ao longo dos séculos de colonização, os indígenas participaram de vários 

embates. O mais conhecido se deu pelo fato de estabelecerem a aliança com os portugueses 

contra os parentes Potiguara. Desta forma, contribuíram para a vitória dos lusitanos, os quais 

tomaram o território para construção e fundação da capitania da Paraíba.  A partir desse episódio, 

os indígenas passaram a viver em aldeiamentos, conforme  “Data de 1614 a concessão das terras 

da sesmaria dos índios de Jacoca (atual município de Conde)” (MURA; PALITOT; MARQUES, 

2015, p. 9), sendo depois espoliados de suas terras, ocasionando ondas migratórias em busca 

de localidades onde puderam resistir para sobreviverem.  

Hodiernamente, estão reduzidos a uma população de 750 indígenas distribuídos em 

diferentes localidades, urbanas e rural. A zona rural compreendendo à área que corresponde a 

aldeia Vitória, povoado da Mata da Chica e a aldeia Barra de Gramame, em praia de Gramame, 

município de Conde, litoral Sul da Paraíba. Outras famílias residem nos bairros da região 

metropolitana de João Pessoa e nos municípios circunvizinhos – Pitimbu, Alhandra e Bayeux.  

Por conta de permanecerem em áreas distintas, sejam elas, rural, litorânea ou mesmo na 

cidade, economicamente os indígenas sobrevivem do comércio ambulante, da agricultora, da 

pesca e atuam em diversas profissões como diaristas, professores, agentes de saúde, 

enfermeiros, porteiro, cozinheira, dentre outras.  

Tal realidade pode servir de argumento para explicar a atual conjuntura desse povo, como 

também entender que a situação sociolinguística sofreu o processo de desuso, com o domínio 

exclusivo do idioma português.  No contexto da espiritualidade, a religião tradicional, se moveu 
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no processo de duas significantes ingerências: nos primeiros séculos o catolicismo e no tempo 

contemporâneo, a adesão às religiões de matriz cristã evangélica.  

Na vida desses indígenas, é emblemático o número de adeptos pentecostais. Estima-se 

que 90% destes congregam nas várias denominações pentecostais. Esta representação inclui os 

indígenas urbanos e das aldeias. Observa-se ainda, que apenas na aldeia Barra Gramame o 

número de evangélicos é menor.  

Há treze anos155, quando os indígenas Tabajara iniciaram o processo de etnogênese, 

houve uma necessidade pela busca de revitalização da cultura ancestral. Para isso, a estratégia 

utilizada foi buscar reaprender com os parentes mais próximos, os Potiguara da Paraíba, os 

símbolos diacríticos mais significativos. O ritual do Toré com suas características históricas é um 

elemento cultural relevante (BARCELLOS, 2014) para os povos indígenas do Nordeste, e para 

os Tabajara significou, uma forma de reafirmar a tradição que os antepassados haviam deixado, 

e que durantes décadas, fora rejeitado pela sociedade envolvente.  

O ritual é um elemento importante; necessariamente, ele liga o passado ao presente. 

Diríamos ser metaforicamente “uma ponte” que por onde passa as ações que foram construídas 

no passado para e edificação do tempo presente/futuro. (POMPA, 2003). Está relevante 

problemática fez-nos direcionar um olhar sobre os Tabajara, como também nos levou a abordá-

lo como estudo e perceber a importância de sua performance na prática educativa das referidas 

aldeias. 

 

3 A performance do ritual nas aldeias Tabajara 

 

O tempo e a modernidade trazem mudanças nos fluxos e transmissões culturais nos 

diversos contextos, subsidiando a refletir sobre as transformações do cenário religioso, no caso, 

pensar as transformações no contexto dos povos indígenas. Conforme Hervieu-Léger (2005, p. 

 
155 Em 2006 teve início o processo de emergência étnica do povo Tabajara da Paraíba. 
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66), “Em todas as sociedades, a continuidade assegura-se sempre na e pela mudança. E esta 

mudança opõe inevitavelmente as novas gerações às antigas […] (Isso significa – grifo nosso), 

que Não há, nesse sentido, transmissão sem que haja ao mesmo tempo crise da transmissão”.  

Nesse sentido, refletiremos sobre o contexto de mudanças que o tempo e a modernidade 

trouxeram para a cultura Tabajara, principalmente na questão religiosa, onde nota-se que os ritos 

tradicionais sofreram inferências na formatação da ritualística do Toré. O diferencial pode ser 

observado quando se tem a oportunidade de presenciar a prática do ritual no espaço das duas 

aldeias Barra de Gramame e Vitória.  

Na prática ritualística dos indígenas da aldeia Barra de Gramame, há a valorização da 

ciência dos encantados. Os mesmos, crêem nos mistérios da força do rito de acender o cachimbo 

e defumar os parentes no círculo; nos cantos das toadas: “Oh mãe de Deus, oh mãe dos homens! 

Oh mãe de Deus, minha mãe soberana”; “[...] Caboquinha da jurema, eu dancei o seu Toré, para 

me livrá da flecha dos tapuias canidé. Oh Reis Canidé, palmas de jurema pra Reis Canidé”. Dessa 

forma, “Como um caleidoscópio o Toré reordena e elabora saberes múltiplos sobre a natureza, o 

tempo, o imaginário social, celebrando a vida, a criação permanente e afirmando a possibilidade 

futura de uma comunidade imaginada e benfazeja entre todos os que dela participam. (OLIVEIRA 

FILHO, 2005. p. 10). Como bem compara as nuances do Toré pelo autor, a prática ritual na aldeia 

Barra de Gramame gira em torno desses elementos com diferentes formas próprias afirmando-

se em constante movimento. 

 Nos indígenas da Aldeia Vitória o diferencial se explica por valorizarem a prática em 

grupos nos eventos públicos: de Toré dos jovens e de Toré das crianças. Os curumins fazem 

admiráveis rodas de dança em aberturas de eventos públicos e no cotidiano da aldeia. Observa-

se uma prática significativa dos momentos de lazer, deleite e fortificação do rito entre as crianças. 

As músicas cantadas não falam dos santos - são adeptos da religião pentecostal - crença que 

influenciam em aspectos da cultura.  Edmilson Tabajara, conhecido na aldeia como Minha, 

expressou sua concepção em relação à religião e à cultura, quando afirmou: 
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Acredito muito em Deus [...]. Se a gente tem uma cultura tem que praticar. Não é 
a religião que vai tirar. [...] a igreja tem que aceitar do jeito que eu sou! Se sou 
índio ou se não sou índio! [...] tem que aceitar a minha cultura. (EDMILSON 
TABAJARA, informação verbal. ago. 2019). 
 

Nesse sentido, há um entendimento por parte de alguns indígenas que a religião atual não 

deve modificar a cultura tradicional. Entretanto, considerando que a cultura é o diferencial de um 

povo, de uma sociedade, na aldeia Barra de Gramame, observa-se letras que envolvem todo um 

sincretismo religioso. Essa percepção explica bem o pensamento de Durkheim (1989), que afirma 

que os ritos praticados coletivamente produziriam forças religiosas positivas, produzindo fusões 

interpessoais.  

Considerando os indígenas que tomam parte do ritual, vale dizer que os mesmos adotam 

a prática ancestral de adornarem o corpo com pinturas, cocares, tiaras, braceletes, colares, 

brincos, saiotes ou vestimentas de tradição. 

Sobre os movimentos do corpo, a prática do ritual156 segue uma sequência, e tem início 

com os indígenas arranjados em círculo. Em seguida, as lideranças juntam-se no centro do 

círculo em silêncio, flexionam os joelhos e o tronco ao chão. Neste momento, rompe-se o silêncio 

com a invocação da proteção do Deus Tupã, da mãe natureza, das águas, das matas; com a 

expressão ‘Viva’ saúdam: viva a mãe terra, viva o ar, viva os ventos, viva os pássaros, viva as 

matas, viva os encantados, viva os animais. Após esse ato, levantam e puxam uma toada, que é 

acompanhada pelo ritmo do som dos maracás e tambor. As lideranças entoam estrofes de cantos 

que são repetidos pelos participantes. 

  

 
156 É um rito religioso coletivo com a participação de lideranças, anciãos, indígenas homens, mulheres, jovens e 
crianças. 
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A Foto 1, apresenta o momento em que os Tabajara cantam e dançam no círculo do Toré. 

 

 
FOTO 1 - Toré na aldeia Vitória  

Fonte: Farias, 2019.  

O ritual se desenvolve com os indígenas coreografando gestos típicos, cantando e 

balançando o maracá em círculo. A música como elemento do Toré, faz reverência às divindades, 

aos santos, aos caboclos, aos encantados, os animais e a natureza.  

Nesse itinerário movido pelos movimentos do corpo, percebe-se um rico sincretismo nas 

letras. As músicas vão sendo puxadas de acordo com o gosto dos integrantes do círculo, umas 

de ritmo mais lento; outras com ritmos mais acelerados.  

Os indígenas, ao praticarem a dança adquirem determinada visibilidade social, pode-se 

dizer, uma identidade social portadora de certa gama de prerrogativas que fortalece os atores ao 

qual é conferida essa identidade. (GIDDENS, 2003). 
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Pela conduta dos indígenas em relação a algumas práticas, leva a dizer que os preceitos 

religiosos e que as práticas da cultura tradicional são determinantes para a organização social do 

grupo, notadamente pelos traços próprios que caracterizam o ritual do Toré Tabajara. Embora 

sendo cantado de distintas maneiras, as particularidades de cada aldeia revelam que cada grupo 

humano é único, pertencendo a uma mesma etnia.  

Os espaços da oca e o terreiro da mata na aldeia Vitória são abertos ao público. Neles, o 

Toré é praticado com a finalidade de apresentar para os não indígenas sua cultura, passando a 

ser o elemento que mais encanta os visitantes e admiradores da tradição indígena.  

Na aldeia Barra de Gramame, o Toré é praticado nos espaços da oca, da mata e da praia. 

Na mata, segundo depoentes, há uma forte energia de paz e espiritualidade que envolve espaço 

e que, somada a energia das árvores, ao canto dos pássaros, a água pura da fonte, forma uma 

sinergia mística incrível.  

Além dessas prerrogativas, nos espaços públicos, o Toré é praticado como instrumento 

de força e luta. Nos movimentos de mobilização, reivindicação, protesto e outros, o ritual tem 

outro significado, além de ser praticado nas apresentações das universidades, nas escolas, nas 

feiras, nas inaugurações, enfim nos eventos culturais, político-sociais e religiosos, e em outros 

espaços em que os indígenas acharem convenientes. 

 

4 Considerações momentâneas 

 

A prática do ritual do Toré dos Tabajara contemporaneamente, está sendo 

constantemente recriada pelo grupo, lhes proporcionando o movimento de continuidade, no 

sentido da transmissão de geração em geração. Assim, no processo de ressignificação do Toré, 

devem-se levar em importância as diferentes experiências pelos Tabajara na prática social e 

educativa do ritual, onde se distinguem entre si pela natureza, pelos espaços que praticam, bem 

como, pelos graus de conveniência, rigidez, composição e pela frequência temporal para as 

relações políticas na sociedade.  
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  O ritual praticado como via de ligação com o elemento sagrado, se move em torno de 

uma espiritualidade, cujo propósito é renovar as energias, acender as forças para enfrentar os 

desafios, fortalecer laços de amizade e livrar-se de problemas. Isso explica bem os depoimentos 

de seus integrantes ao afirmarem que no decorrer do ritual, se aproximam dos espíritos dos seus 

ancestrais.   

 Dessa forma, é possível perceber que, no campo religioso cultural, os resultados 

mostram-se inquietantes, no sentido de os dogmas da religião abalarem a alteridade da cultura 

indígena;  e positiva, pela prática sistemática do ritual que fortalece a resistência e a alteridade 

do SER indígena, no pertencimento da identidade étnica, em defesa dos seus direitos e da cultura 

ancestral como cidadãos originários do território paraibano.  

 

Palavras-chave: Ritual do Toré. Indígenas. Prática educativa. Religiosidade. Pentecostal. 
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O ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS INDÍGENAS POTIGUARA 

 

Surama Santos Ismael da Costa157 

Sanderline Ribeiro dos Santos158 

Lusival Antonio Barcellos 159 

  

 

1 Introdução 

 

 A história do Ensino Religioso (ER) no Brasil nasce na primeira metade do século XVI 

com a chegada do colonizador português, que  aportou sua esquadra de naus e caravelas 

nas terras recém-conquistadas cumprindo o duplo objetivo da expansão ultramarina empreendida 

pela monarquia lusitana: a aquisição de novos territórios e a expansão do catolicismo. Não havia 

tempo a perder. Uma missa, celebrada em 26 de abril de 1500, um domingo, nas areias da praia 

da Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, no litoral sul da Bahia, e assistida por portugueses 

e por um grupo de nativos – que, é claro, nada entenderam –, consagrou o novo território à fé 

confessada na Europa ocidental.  

 Fatos políticos, econômicos e culturais interferiram na fé incipiente, tornando-a bem 

distinta daquela professada pelos colonizadores.  

O projeto de catolicização do povo nativo do novo território começou a ganhar forma em 

1549, quando quatro padres católicos e dois jesuítas portugueses, que tinham como mentor Tomé 

de Souza, desenvolveram um projeto de educação/catequização.  
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Este projeto “[...] além de educar por meio da doutrina cristã, também fortalecia o ensino 

profissionalizante e agrícola do indígena no trabalho da lavoura.” (FREITAS, 2018, p. 28). Com a 

mesma opinião, Barcellos (2014, p. 65) assegura que “[...] os padres que administravam as 

aldeias contribuíram para apagar as crenças e a tradição indígena, obrigando-os a seguir 

rigorosamente o catolicismo oficial.”  

Os índios sobreviventes das guerras travadas com os portugueses, na época da 

“conquista” da Paraíba, foram reunidos em dois aldeamentos missionários: Preguiça, onde hoje 

está localizada a aldeia Monte-Mór, no município de Rio Tinto, e São Miguel, hoje aldeia São 

Miguel, no município de Baía da Traição. 

Após muita resistência, os Potiguara da Paraíba hoje têm uma população de 

aproximadamente 20 mil indígenas, residentes, quase em sua totalidade, em 33 aldeias que se 

localizam nos municípios paraibanos de Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto, no litoral norte 

do estado (BARCELLOS; SOLER, 2012).  

Barcellos (2014, p. 67) assevera que “o Povo Potiguara é a maior população indígena do 

Nordeste etnográfico.” As aldeias estão localizadas em três Terras Indígenas (TIs) contíguas: A 

TI Potiguara, a TI Jacaré de São Domingos e a TI Potiguara de Monte-Mór, com área total de 

33.757 hectares. (BARCELLOS; FARIAS; FONSECA; FLORES; RODRIGUES, 2014). 

Atualmente, os indígenas Potiguara são na grande maioria cristãos. Tanto a Igreja 

Católica, quanto as evangélicas, encontram-se presentes em todas as aldeias. Porém, não há, 

seja nas pastorais arquidiocesanas ou nos projetos das diversas denominações evangélicas, 

qualquer adaptação para a ministração doutrinária a essas comunidades. “[...] os índios é que 

têm que se adequar às normas hierárquicas e doutrinas de cada uma das igrejas”. (BARCELLOS, 

2014, p. 67). Não obstante, ainda existe um número significativo de indígenas Potiguara, que, em 

paralelo ao cristianismo, mantém viva a cultura dos seus antepassados, principalmente através 

do Ritual do Toré. (GRÜNERALD, 2005).  

O Toré é uma das práticas religiosas Potiguara mais relevantes para manter viva a 

religiosidade originária desse povo. “Hoje o Toré é uma das principais fontes de expressão de 
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vida (saúde, alegria) e espiritual, [...] é um ritual expressivo, vivo, envolvente e mexe com as 

emoções, com a subjetividade, com a intimidade, com a espiritualidade, com o que há de mais 

sagrado.” (BARCELLOS, 2014, p. 303-304). 

Assim, o ER no Brasil nasce associado totalmente a uma cultura colonialista, de 

dominação, que se mantém muito presente nos dias atuais. Em muitas escolas públicas, o ensino 

é confessional, ou seja, transmite ensinamentos de uma religião específica. Ademais, continua 

forte a pressão dos líderes religiosos cristãos, principalmente nas pequenas cidades, o que 

dificulta uma ação educativa pautada na diversidade de crenças, nas diferenças, nos valores, nos 

bons princípios e na cultura de paz. 

Este artigo tem como proposta investigar a existência do ER nas escolas. E, caso este 

exista, como ele está sendo conduzido nas escolas indígenas Potiguara, com o intuito de se 

verificar se está sendo cumprido o que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) preconiza. 

Para tanto, nossos objetivos são: a) analisar aspectos religiosos nas práticas da 

comunidade escolar indígena Potiguara; b) descrever as atividades que são realizadas pelo ER 

nas escolas Indígenas. 

Nosso interesse na pesquisa emerge da inquietação em saber se algo está sendo feito 

nas escolas indígenas para o reavivamento e o fortalecimento da cultura e da religiosidade 

originária desse povo. O componente curricular ER é uma possibilidade de introduzir um horizonte 

nesta perspectiva. É o que determina a BNCC (2017), quando afirma que “Cabe ao Ensino 

Religioso tratar os conhecimentos religiosos a partir de pressupostos éticos e científicos, sem 

privilégio de nenhuma crença ou convicção.” 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

Corroboramos com Freitas (2018, p. 26) quando ela fala que “O percurso do ensino 

religioso no Brasil se confunde com a história do próprio país, isso porque a religião católica 

esteve presente desde o início da chegada dos portugueses ao Brasil, datado oficialmente do dia 
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22 de abril de 1500.” Vale salientar que inserção do ensino religioso na escola brasileira com 

conteúdo doutrinário foi uma estratégia para garantir a cristianização do país.  

Em 1961, o ER foi normatizado pela Lei nº 4.024/61, que se constituiu nas primeiras 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em seu art. 97, o texto caracterizava o ensino religioso 

como disciplina normal do currículo comum escolar, de matrícula facultativa e sem ônus para o 

Estado. Apesar dessa normatização, a confessionalidade cristã perdurava no meio escolar, 

ignorando a pluralidade religiosa presente no contexto educativo. 

Na década de 1970, a disciplina foi compreendida como oportuna para possibilitar 

experiências e reflexões ligadas à dimensão religiosa do estudante. Desta forma, a sociedade 

passa a vislumbrar uma nova proposta para essa área de ensino. Esse “modelo ou proposta” foi 

chamado de interconfessional e começou a abrigar diferentes confissões cristãs e, 

consequentemente, a agregar outras confissões religiosas a posteriori. (FREITAS, 2018, p. 36). 

A partir de 1985, quando se inicia o processo de elaboração de uma nova constituição 

para o Brasil, o ER volta ao cenário das polêmicas, pois existiam grupos que não apoiavam sua 

regulamentação. “A mobilização da sociedade liderada por educadores pela permanência do ER 

como ‘direito do educando e dever do Estado’ veio a facilitar a sua inclusão no processo decisório 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.” (HOLMES, 2016, p. 77).  

Destacamos, nesta mobilização, a importância dos Encontros Nacionais de Ensino 

Religioso (Ener) promovidos pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que 

resultaram, posteriormente, na criação do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso 

(Fonaper). 

Nos anos de 1997 e 1998, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) construiu os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que, deliberadamente, deixaram de fora o ER – um 

“golpe” para os educadores e os defensores do ER que almejavam que a disciplina fosse 

considerada como qualquer outra do currículo escolar.  

Coube ao Fonaper a criação do Parâmetro Curricular Nacional do Ensino Religioso 

(PCNER).  Segundo Freitas (2018, p. 37) “[...] esse documento nunca alçou o patamar de oficial, 
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apesar de ser bastante utilizado em todo o território nacional pelos sistemas de ensino e por 

professores e professoras que buscam uma diretriz norteadora para o ensino religioso.” 

Novamente, a sociedade se mobilizou junto aos deputados federais para que fossem 

apresentados projetos com propostas substitutivas ao teor do Art. 33 da Lei de Diretrizes e Base 

(LDB) de 1996. Uma proposta normativa, construída com a participação dos educadores do ER, 

em parceria com o Fonaper, a CNBB, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic) e 

o MEC, foi aprovada pelo Plenário da Câmara dos Deputados em junho 1997 e, posteriormente, 

pelo Senado da República em 9 de julho do mesmo ano. O Projeto de Lei deu origem à Lei nº 

9.475/97 após sanção do presidente da República sanciona em 22 de julho de 1997. 

Um ano depois, o Conselho Nacional de Educação (CNE) reconheceu o ER como área 

de conhecimento, restituindo à disciplina o lugar ocupado, outrora, no currículo escolar brasileiro, 

através da resolução nº 2/1998 CNE/CEB, que instituiu as diretrizes curriculares nacionais para 

o ensino fundamental. 

 Mas, a luta pela permanência do ER no currículo escolar ainda não havia chegado ao fim. 

O Fonaper desenvolveu muitas ações objetivando levar o MEC a entender a importância da 

disciplina do ER e sua necessária inserção na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

A segunda versão da BNCC foi apresentada pelo MEC em 3 de maio de 2016. A disciplina 

do ER, que estava inserida na área de Ciências Humanas na primeira versão, passou a ser uma 

área do conhecimento. Com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2016, a segunda 

versão da BNCC não foi oficializada. O MEC, via CNE, cria uma nova Comissão com a missão 

de reapreciara BNCC, e, na terceira versão, retira o ER da Base.  

 Essa decisão provocou uma ampla mobilização da sociedade que apoiava o ER, liderada 

pelo Fonaper. A Comissão responsável pela BNCC optou por realizar cinco audiências públicas 

regionais, iniciando por Manaus (Amazonas) em 06 de julho de 2017. A segunda audiência foi 

realizada em Recife (Pernambuco) em 31 de julho de 2017, ocasião em que apoiadores do 

retorno do ER à BNCC fizeram uma inédita mobilização, que impactou os presentes com a 

distribuição da “Carta da Paraíba” e de uma campanha que teve como lema: “Eu não nego o 
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Ensino Religioso na BNCC.” Posteriormente, na terceira audiência, em Florianópolis (Santa 

Catarina), em 09 de agosto de 2017, os apoiadores da BNCC lá estiveram presentes, solicitando 

de maneira muito contundente a volta do ER. Ainda no mesmo ano, novas mobilizações 

ocorreram em São Paulo (São Paulo), em 15 de agosto, e em Brasília (Distrito Federal), em 11 

de setembro.  

 Em 16 de setembro de 2017, a coordenação nacional do Fonaper participou de uma 

audiência com a Comissão do ER no CNE para tratar do assunto, apresentando uma síntese das 

audiências públicas nacionais. A estratégia adotada pelo Fonaper para a volta do ER surtiu efeito 

sobre os membros da comissão, e culminou com a indicação de uma comissão de especialistas 

para redigir em tempo recorde uma proposta para a volta do ER, dentro da proposta adotada pelo 

CNE.  

No início de dezembro daquele ano, data anterior à aprovação da BNCC, o coordenador 

geral do Fonaper, professor Élcio Cecchetti, realizou apresentação da área do ER para o 

Conselho Pleno do CNE. O MEC então anuiu com a reinserção do ER na BNCC.   

O trecho da versão final da BNCC que trata sobre o ER traz: “Cabe ao Ensino Religioso 

tratar os conhecimentos religiosos a partir de pressupostos éticos e científicos, sem privilégio de 

nenhuma crença ou convicção. Isso implica abordar esses conhecimentos com base nas diversas 

culturas e tradições religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias seculares de vida.” 

(BRASIL, 2017, versão final, p. 434)  

Como o ER, a Educação Diferenciada Indígena também é assegurada por lei. 

Destacamos que a LDB/96 (II Cap. Art. 26, § 4) determina que o ensino de História do Brasil 

deverá levar “[...] em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do 

povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia” (BRASIL, 1996). Os 

artigos 78 e 79 das Disposições Gerais, no Título VIII, dispõe sobre a educação indígena, que 

deve tratar, entre outros aspectos, daqueles relacionados à língua, às memórias históricas, à 

reafirmação das identidades étnicas.  
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Também o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), em seu artigo 8º, orienta que 

os entes federados considerem as necessidades específicas das comunidades indígenas 

asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural.  

Uma proposta diferenciada para o ER nas escolas Indígenas paraibanas está sendo 

elaborada, conforme Daniel Saraiva, da Comissão Estadual de Implantação da BNCC. É uma 

iniciativa extremamente necessária para trazer a oportunidade de reavivamento do mito originário 

indígena.  

 
O mito é o responsável pela forma como a sociedade indígena se reproduz na 
maneira de ser, viver e de morrer. Detém as verdades das coisas e procura 
perpetuá-las para não serem esquecidas. [...] A cultura indígena é comunitária, o 
mito é fonte interpretativa, a identidade é meta coletiva, e a espiritualidade, o 
resultado de uma consciência grupal. [...] Os mitos são fundamentais porque 
contribuem para dar o significado da vida, da práxis cotidiana dos povos, 
delimitam territórios, trazem memórias das gerações antigas, dos conflitos, das 
guerras, das desgraças e de tudo o que aconteceu nos diferentes períodos 
históricos”. (BARCELLOS, 2014, p. 45-46). 
 

Para os indígenas, o mito tem uma importância muito especial, por ser lugar onde habitam 

os encatados.   

 

3 Metodologia  

 

Este artigo tem uma abordagem de natureza qualitativa, que tem o estudo de caso como 

método de investigação. O universo pesquisado teve como amostra três escolas indígenas, uma 

em cada município que compõe o território Potiguara na Paraíba: Baía da Traição, Marcação e 

Rio Tinto.  

Para obter as informações necessárias para a pesquisa, optamos por trabalhar com um 

questionário estruturado como instrumento de coleta de dados. Os questionários foram aplicados 

em setembro de 2019. 
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4 Resultados e Discussões 

 

 Os componentes curriculares executados nas escolas indígenas seguem o modelo de 

educação diferenciada, o que significa dizer que, somando-se aos conteúdos das disciplinas 

existentes no ensino regular, temos as áreas da etno-história, da língua materna tupi antigo, além 

de arte e cultura. O calendário escolar segue as orientações da comunidade, como orienta o 

documento Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI), acompanhando 

o desenvolvimento de atividades que permeiam as lutas, conquistas e temáticas importantes para 

a construção da aprendizagem. 

 Nas escolas indígenas, a sala de aula não é o único espaço de aprendizagem. Existe uma 

série de metodologias que colaboram na construção do conhecimento. As pesquisas são 

realizadas pelos estudantes acompanhadas pelos professores e, quando é possível, por outros 

membros da comunidade. Essas ações são ancoradas pelas Diretrizes Curriculares para a 

Educação básica, ao sinalizar que deve haver a “[...] colaboração e atuação de especialistas em 

saberes tradicionais, como os tocadores de instrumentos musicais, contadores de narrativas 

míticas, pajés e xamãs, rezadores, raizeiros, parteiras, organizadores de rituais, conselheiros.” 

(BRASIL, 1996, p. 357) 

 Antes de aplicarmos os questionários, perguntamos aos professores se seria possível 

responder algumas perguntas relacionadas à sua prática de ER. Em seguida, utilizamos as 

seguintes perguntas: 1) As aulas do componente religioso estão sendo realizadas na escola? Se 

sim, em quais séries estão sendo conduzidas? 2) Existe na escola alguma atividade para reavivar 

a cultura indígena no aspecto da religiosidade/espiritualidade primitiva?  Se sim, está ocorrendo 

dentro das aulas de ER ou fora delas? 3) A disciplina de ER trabalha outras religiões, seguindo 

as orientações da BNCC, ou apenas o cristianismo? 

 Optamos por preservar a identidade dos educadores participantes dos questionários. 

Serão denominados, ficticiamente, como as letras A, B, C e D. Seguem as respostas obtidas: 
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 (Educador A): A gente trabalha mostrando para o aluno a importância do respeito 
com o próximo, da espiritualidade da cultura Potiguara. Nos vídeos bíblicos, a 
gente destaca a importância da generosidade e do respeito. Ensinamos para os 
alunos que a nossa cultura tem que ter o mesmo respeito que as outras religiões. 
Explicamos que os encantados são os que nos protegem, que nos guiam em 
momentos de luta pelos nossos direitos. Em relação às lendas e mitos, 
trabalhamos com vídeos e também visitando a historiadora da aldeia. 
 
(Educador B): Eu trabalho essa parte religiosa dentro da etno-história, sobre os 
ritos, os rituais, os mitos, incensos; essas questões quando falo do Toré, sobre a 
ancestralidade, eu não trabalho diretamente com o ensino religioso, embora no 
conselho, quando trabalhei o componente religioso, tenha ficado responsável 
sobre ele na BNCC. 
 
(Educador C): Não temos uma disciplina específica que trabalhe o ensino 
religioso. Trabalho na questão do respeito que devemos ter com as várias 
religiões, principalmente na questão do Toré, que faz parte da cultura indígena, 
mas muitos ainda não entendem a importância que tem para seu povo. Por isso, 
estou sempre com os professores indígenas da escola revitalizando nossa 
cultura. Não é fácil, principalmente por trabalhar com muitas pessoas que não 
têm o conhecimento de nossas lutas. É importante mantermos contato com 
nossos ancestrais e fazermos o ritual do Toré. 
 
(Gestor escolar): Acontece em todas as turmas. Não é bem voltado para religião. 
Em nossas aulas, a gente passa aos alunos e professores a importância de 
respeitar e de participar da nossa cultura, da religião, dos mitos; o ensino religioso 
é mais focado na nossa cultura. Repassamos sobre a igreja católica, a nossa 
crença, os padroeiros, o dia em que são comemorados os santos, as novenas. 
Na disciplina de ensino religioso, a gente trabalha a religião católica e evangélica, 
sem fugir tanto das normas da BNCC. 
 

 Com base nos levantamentos dos questionários realizados, constatamos que, as escolas 

indígenas dos municípios de Rio Tinto, Marcação e Baía da Traição não oferecem a  disciplina 

específica de ER. Em uma das escolas, nas turmas do Ensino Fundamental I, o professor 

polivalente aborda a temática fazendo uma relação com o cristianismo a fim de que os indígenas 

entendam o respeito que se deve ter com o Ritual do Toré. A partir do Fundamental II, a disciplina 

de etno-história volta-se mais à cultura indígena, deixando de lado as outras religiões e os demais 

conteúdos. 
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 Logo após a realização da coleta de dados, tivemos a oportunidade de participar das 

comemorações alusivas ao aniversário da demarcação de uma das terras indígenas Potiguara. 

Observamos que educadores e crianças estavam com seus maracás, os corpos pintados e 

trajados com saiotes, prontos para participar do Ritual do Toré, que aconteceu na frente da 

escola. As lideranças puxavam as linhas que davam o ritmo da dança envolvendo os caciques e 

outras pessoas que estavam presentes vindas das aldeias vizinhas. Era uma mistura de história, 

espiritualidade, tradição e aprendizagem em um momento de fortalecimento da cultura. 

Ao término, a escola abriu as portas para partilhar a alimentação e fortalecer a tradição 

Potiguara. De fato, estivemos diante de uma aula diferenciada de partilha e saberes de diferentes 

gerações. 

 

5 Considerações Finais 

 

As escolas públicas ofertam o ER, embora a matrícula na disciplina seja facultada ao 

estudante. Os gestores precisam apoiar o ER não confessional na Escola e estabelecer um 

diálogo com a família para esclarecer qual é o objetivo do ER e a sua importância na formação e 

na vida dos seus filhos, das aldeias e de toda a sociedade.  

Com relação aos resultados da pesquisa, ficou comprovado que o componente ER não é 

ofertado nas escolas indígenas. Indiretamente, há uma certa aproximação com a etno-história, 

mas ainda distante das orientações da BNCC e da Proposta Curricular da Paraíba, que determina 

que haja pelo menos uma hora-aula por semana de ER. 

Ainda há uma forte influência do cristianismo nas práticas pedagógicas, oriundas ainda 

do processo de catequização iniciada no período colonial, fator que inevitavelmente interfere na 

expansão do conhecimento sobre a diversidade religiosa no Brasil e entre os povos indígenas. O 

estudo sinaliza que é preciso, com urgência, implantar o ER nas escolas indígenas Potiguara; um 

ER que leve em conta as características únicas deste grupo.  
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ENCANTOS DOS CANTOS: o papel das turimbas/toadas no terreiro de umbanda 

na cidade de João Pessoa/PB 

 

Karina Ceci de Sousa Holmes160 

Bernardina Maria Juvenal Freire de Oliveira161 

 

1 Introdução  

O presente texto resulta da pesquisa empírica com o objetivo de refletir o papel das 

turimbas/toadas no terreiro de umbanda Ogum Beira Mar na cidade de João Pessoa-PB, pautado 

por uma abordagem metodológica de cunho qualitativo participante e na observação in loco.  

Toma-se como ponto de partida as cantorias utilizadas nas celebrações da cultura e 

tradição religiosa e sua influência na aprendizagem dos fiéis quando cantadas nos toques dos 

Orixás e da Jurema, bem como, na construção identitária de povo de terreiro. 

Destacam-se ainda as semelhanças entre a prática religiosa de matriz afro-indígena e 

outras religiões, quando utiliza o cântico para celebrar o momento de fé. Para tanto, conclui-se 

que as toadas/turimbas ao serem ouvidas e/ou cantadas provoca sensações espirituais e outras, 

contribui na evocação das memórias individuais e coletivas. Em ambos os casos fortalecem o 

momento de devoção, formação pessoal, desenvolvimento espiritual e fortalecimento de devoção 

e fé. 

Para tanto, centra o foco no desconhecido, sobretudo no sentimento que emerge ao se 

escutar algumas turimbas/toadas162, nome dado às músicas cantadas no Terreiro. 

 
160Especialista em: Ciência das Religiões- IESP. Psicopedagogia (CINTEP).  Licenciada em Pedagogia - UVA/CE. 
Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Cultura, Informação, Memória e Patrimônio (GECIMP).  Associada ao 
FONAPER. E-mail karinaholmes.holmes@gmail.com / Lattes: http://lattes.cnpq.br/3060730469349348384 
161 Doutora em Letras. Professora da Universidade Federal da Paraíba. Líder do Grupo de Estudo e Pesquisa em 
Cultura, Informação, Memória e Patrimônio (Gecimp). E-mail bernardinafreire@gmail.com / Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/0252677389291551. 
162  Turimba/toada: nome dado às músicas cantadas. 

mailto:karinaholmes.holmes@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/3060730469349348384
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Nesse escrito, destacam-se as sensações sentidas ao ouvir certas músicas, 

turimbas/toadas, canções, louvores, hinos tocados nos terreiros163, cultos, igrejas e nos templos, 

uma vez que “Estudando nossos ritos, buscaremos compreender a nós mesmos” (VILHENA, 

2005, p. 15), pois a memória individual permite voltar no tempo. Chagas (2015, p.143), assegura 

que: 

 
Quem nunca ouviu uma música que lhe fez lembrar um lugar, uma pessoa, um 
fato ou uma situação vivida? Essa relação da nossa memória musical com a 
realidade é uma evidência de que a produção musical não é dissociada do 
universo social, histórico e cultural do compositor, tampouco é uma reprodução 
do mundo real, no máximo, traz nuances dele. 
 

Percebe-se empiricamente, que muitas pessoas ao ouvir uma turimba/toada tem 

sensação de elevação, de bem estar, de choro, de saudade, pois algumas delas fazem voltar no 

tempo ou ao passado não necessariamente vivido, mas também ancestral, por meio da memória 

a momentos que de alguma forma trazem marcas possibilitando recordações, e em outros casos 

deixam aflorar sentimentos como integrante parte da aprendizagem dos filhos e irmãos na fé.  

Esse estudo tem como objetivos: destacar as semelhanças das práticas existentes nas 

diversas manifestações religiosas, utilizada nos ritos de celebração, nos momentos de fé e 

festividades assim buscar compreender porque há tantos preconceitos e intolerância a não 

aceitação da sociedade a esta religião que busca deixar marcada sua história de luta e 

sobrevivência, bem como trazer para o momento presente, fatos marcados no passado de vidas 

individuais e coletivas no cuidado de não deixar que fique no esquecimento. Portanto, marcado 

através da memória. Destarte, a sua importância neste estudo. 

 

  

 
163 Terreiro: local destinado à celebração de cultos afro-brasileiros. 
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2 Fundamentação teórica: entender para compreender 

 
Não há definição única, conclusiva de ser encontrada. Para tanto, a palavra curimá164, 

turimba/toada são definições usadas para denominar as canções no terreiro, em especial, é o 

termo adotado no Terreirode Umbanda Ogum Beira Mar. Em outros terreiros adotam-se também 

as expressões como, cantigas, pontos cantados, louvações.  

As turimbas/toadas pode se referir a ordem da relação entre o ser humano com os Orixás 

ou Guias espirituais na prática religiosa. O ritmo das batidas, o movimento do corpo, os 

movimentos dos braços e das mãos dão sentido ao ritual, ao momento, a busca da elevação, ao 

encontro com a energia no espaço e com os irmãos na fé. 

Para VILHENA (2005 apud GEORGES BALANDIER [1970]) “o rito age sobre os seres 

humanos por sua capacidade de tocar as pessoas e seu emocional, pondo em movimento corpo 

e espírito, nesse movimento torna-se capaz de conjugar linguagens próprias, música, dança e 

gesto”. 

Não se sabe exatamente, a origem das turimbas/toadas, todavia, pode-se inferir que elas 

surgem naturalmente com a prática da Umbanda, ou seja, as turimbas/toadassurgem como forma 

de reza, que leva agradecer, mesmo sendo interpretadas de maneiras diferentes. Cada 

turimba/toada tem seu significado e um sentido. Está diretamente ligada a entidades165 e guias 

espirituais166 dos Orixás e da Jurema, permitindo que cada fiel eleve seu pensamento pedindo 

coisas boas, se desfazendo dos pensamentos negativos, de concentração para receber as 

vibrações positivas.  

Sampaio (2018, p. 269) assevera que:  

 
Assim como as demais religiões afro-brasileiras, o Catimbó-Jurema se constitui 
com base na oralidade, não havendo, portando, um livro sagrado como em 

 
164 Curimá – nome dado às canções. 
165 Entidades: ser sobrenaturais que se manifestam como sentido de trazer mensagens dos orixás, e falam através do 
corpo de pessoas que os recebem. 
166 Guias espirituais- são espíritos de pessoas que já viviam nesse mundo que se passou para o mundo espiritual. 
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muitas outras religiões. Dessa forma, a história da religião é contada, através das 
narrativas orais passadas ao longo do tempo, através das gerações. O saber oral, 
ou a tão mencionada “ciência da jurema” está nas histórias contadas, mas 
também nas histórias cantadas, onde o encanto se faz presente. 
 

Os ritmos, o pé de dança (passos), as batidas do Ogan167 no elú168 e, as palavras cantadas 

têm o intuito de louvar as entidades e guias espirituais dos Orixás e da Jurema. Cada um dos 

rituais é realizado em dias diferentes, pois as turimbas/toadas são diferentes entre o Orixá e a 

Jurema, mas com algumas semelhanças, pois há turimbas/toadas que são cantadas no início e 

outras ao final da gira169 independente do toque ser para os Orixás ou para Jurema. 

Vale recordar a explicação de SOUZA (1964) em relação às turimbas/toadas, nesse 

sentido o autor explica que o ponto cantado é de significância no ritual de umbanda, uma espécie 

de invocação ou mesmo de expulsão servindo para atrairos guias e espíritos benevolentes ou 

afastar os indesejáveis.  

Para o autor o cântico da turimba/toada é um modo de rezar evocando guias e as falanges 

protetoras que devem assistir e se presentificar no ritual, são preces de evocação ao sagrado, 

pedindo força, misericórdia e as boas vibrações. Com as turimbas/toadas as falanges encontram 

o canal de comunicação na terra, suaviza sofrimentos e ao mesmo tempo aconselha. 

Cada turimba/toada tem sua mensagem, em cada palavra um significado, em cada batida 

do Oganno Elú um desejo, em cada passo dançado uma vontade, em cada vibração uma verdade 

e conforto para mente e espírito. Nesse sentido, pode-se questionar: Como as turimba/toadas 

permanecem vivas durante tanto tempo? Como surgiram? Quem as criou? Quais as suas origens 

e para que veio?  

 
167 Ogan – pessoa que tem o dom de saber tocar o Elú para evocar as entidades através da batida. 
168 Elú – instrumento sagrado. 
169 Gira- é uma reunião de filhos de santo, que giram para louvar divindades que se manifestam através da incorporação 
nos médiuns. A gira pode ser para festejar, para trabalhos ou ensinamentos. 
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A música possibilita ter sensações e emoções em várias situações, e muitos momentos 

importantes da vida, certas letras de músicas marcam, ensinam e permitem ensinar, servem como 

remédio transforma momentos. Muitas vezes a musicalidade representa vozes, além de 

representar como objeto de mudança de estado de espírito, de libertação, de registro documental, 

pois é possível enxergar a música como documento histórico.  

Segundo ASSUNÇÃO (2015, p.50) “é possível pensar a música como um documento", 

(Idem, 2015, p.50) apud LE GOFF [(1990, p. 548)] “todo documento é monumento, e esse 

procede do empenho das coletividades históricas para conferir o futuro”. 

Dessa forma percebe-se o quão é importante registrar momentos que sirva de documento 

no futuro para que não caia no esquecimento fatos tão importantes e essenciais para a religião 

que tem a oralidade como sua forma de registro, arquivar é conservar-se, é perceber em cada 

documento pessoal uma fonte de si próprio OLIVEIRA (2009).  

A sociedade brasileira composta de várias etnias de povos ao longo de sua história, 

incluindo-se os povos africanos que aqui chegaram por volta da metade doséculo XVI, pormeio 

do tráfico negreiro, sendo-lhe imposta a escravidão. Com eles trouxeram suas tradições culturais 

e religiosas conforme ressalta o FONAPER (2000, p. 7). 

Apesar do duro regime a que foram submetidos foram persistentes às tradições, ainda 

que tivessem que fazer adequações. Todavia, as toadas sempre estiveram presentes nos toques 

de Umbanda, suas rezas são realizadas através de músicas conhecidas como pontos cantados.  

Assim, como na maioria das religiões se usa a musicalidade e a oralidade para expressar 

cada vez mais e traduzir sentimentos e verdades religiosas. Uma forma de orar e rezar cantando. 

A música é um ato usado para apresentar algumas ideologias sejam elas sociais, culturais, 

políticas ou muitas outras ações que vão passando de geração a geração, fazendo crescer a 

bacia semântica da humanidade em relação à música. 

Assunção (2015, p. 51) afirma que a musicalidade de certo modo contribuiu para dar voz 

aos negros e pobres, a homens e mulheres, ou seja, a vários seguimentos possibilitando 

significativas transformações de ordem cultural, política, economia e social. 
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A musicalidade e a oralidade são formas que muitos povos usam para transmitir seus 

valores socioculturais de geração para geração, isso é observado através dos ensinamentos 

repassados entre as gerações que vivem e celebram aos Orixás e a Jurema, através das músicas 

e narrativas no convívio religioso. 

Por outro lado, é importante ressaltar que as turimbas/toadas são necessárias ao culto 

religioso e cada momento do rito possui seus cantos específicos, culminando também com a 

possibilidade de elevar os participantes à transcendência, como afirma HOLMES (2016, p. 30) “É 

pela fé que o ser humano busca o ser transcendental. É nessa busca que há uma aproximação 

com Deus, numa tentativa de conseguir algo que lhe parece difícil ou muitas vezes impossível”. 

Assim, as toadas contribuem para essa elevação. 

Partindo das letras das turimbas/toadas no terreiro ao qual é citado, há palavras com 

significados interessantes como: acoci (dinheiro), agô (perdão, permissão), kaô (saudação a 

Xangô), entre outros. Por isso, temos os toques também como aprendizagem e quando os filhos 

de santo não conhecem os significados das palavras pergunta-se aos mais velhos, e, assim, se 

acostumam com as regras, como as sequências cantadas, e para qual entidade está direcionada, 

o porquê daquele passo. Isso é bem comum dentro dos ensinamentos considerando que “o ser 

humano é um ser de mudança e estas por sua vez são capazes de dotar o humano de novos 

campos de experiências que se relacionam com os mistérios das coisas”. (BOFF, 2001, p. 17). 

As turimbas/toadas também motivadoras de elevação espiritual e trazem os participantes 

do culto para uma espécie de concentração para o rito, resultando esse momento em um registro 

possível de ser lembrado, sobretudo quando ancorada nas perspectivas de ASSUNÇÃO, (2015); 

BOSI (2003); BOFF (2001) entre outros que nos deram sustentação teórica para compreender 

os encantos dos cantos sentidos, reforçados pelas turimbas/toadas: 

 
Refletiu a Luz Divina/ Em todo seu esplendor / Vem do reino de Oxalá / Onde há 
paz e amor / Luz que refletiu na terra / Luz que refletiu no mar / Luz que veio de 
Aruanda / Para nos iluminar / Umbanda é paz e amor / Um mundo cheio de luz / 
É força que nos dá vida / E a grandeza nos conduz / Avante, filhos de fé / Como 
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a nossa lei não há / Levando ao mundo inteiro / A bandeira de Oxalá. (HINO DA 
UMBANDA) 

 

3 Metodologia 

 

Com o objetivo de refletir o papel das turimbas/toadas no terreiro de umbanda Ogum Beira 

Mar na cidade de João Pessoa-PB, pautado por uma abordagem metodológica de cunho 

qualitativo do tipo estudo de caso. 

Tomando como instrumento de coleta de dados a pesquisa participante e a observação 

in loco associada à história de vida, como nos sugere BOSI (2003), que a história de vida não 

existe para ficar oculta, afirma a autora: "[...] não é feita para ser arquivada ou guardada numa 

gaveta como coisa, mas existe para transformar a cidade onde ela floresceu" (BOSI, 2003, p. 69). 

(CHAGAS, 2015) assegura que a memória musical na realidade traz nuances, aderem 

momentos de boas lembranças e até mesmo de lembranças tristes, isso dependerá como essa 

turimba/toada foi repassada e ouvida num determinado momento. 

 

4 Resultados e discussões (na trajetória religiosa da autora) 
 

“Quero contar a minha história por entender que não é só minha, é também da minha 

religião, compartilhada com outras pessoas, algumas vivas e outras desencarnadas”. (SILVA, 

2013, p.18). 

Sendo criada dentro do Terreiro de Umbanda Mãe Iemanjá situado no Bairro do Rangel, 

João Pessoa-PB desde 1 ano e 6 meses até aos 9 anos de idade, quando minha bisavó Maria 

Barbosa de Souza (1922 -1989) avó de meu pai biológico, conhecida como Ialorixá170 Mãe Biata 

de Iemanjá veio a falecer. Com o passar dos anos, não me permiti buscar outra pessoa para ser 

minha Zeladora do Santo ou da Jurema. Certa tarde de domingo fiz uma visita à minha avó 

 
170- Ialorixá-mãe de santo. 
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materna a Ialorixá Mãe Marinalva e ao meu tio materno o Babalorixá171 Pai Damião do Terreiro 

de Umbanda Ogum Beira Mar. Na ocasião ia acontecer uma saída de assentamento172 de duas 

irmãs gêmeas. Ao escutar a turimba/toada:  

 
Meu Deus que sonho foi esse / Que me trouxe até aqui / Vestida de azul e branco 
/ Mas eu sou filha de Iemanjá Óci / Oh Virgem da Conceição / Vos queira nos 
ajudar / Livrando dos inimigos / Oh minha Mãe Iemanjá / Oh Virgem da Conceição 
/ Vos queira nos ajudar / Cobrindo o filho com o vosso manto / Oh minha Mãe 
Iemanjá. 
 

À medida que o canto ressoava tive a sensação de agonia, de tremedeira e de choro, 

quando as referidas gêmeas passaram próximas a mim. Não compreendi o porquê das 

sensações tidas naquele momento. Rendi-me à religião e assim reiniciei a minha trajetória, com 

o aumento cada vez mais acentuado de experiências pessoais ao ouvir as turimbas/toadas. 

Aprendi e aprendo muito junto à comunidade religiosa e seus líderes. Durante quatorze 

(14) anos convivendo diretamente no terreiro recebi críticas, elogios, surgiram dúvidas, cobranças 

e indagações quando me referia às sensações tidas ao escutar certas turimbas/toadas. 

Questionava-me sempre! Será que isso só acontece comigo? E daí surgiu essa ideia de tentar 

compreender os encantos dos cantos. 

A Umbanda me permitiu a transformação como pessoa e realmente é a religião que 

professo, conheci algumas outras religiões (não como praticante), mas nenhuma me fez sentir a 

sensação e emoção que sinto no momento em que, elevo meus pensamentos, meus pedidos e 

desejos ao Divino, quando converso comigo mesma e peço orientações e ajuda as entidades aos 

quais acredito e tenho fé, como: exus, pombo giras, ciganos (as), orixás, mestres (as), caboclos 

(as), índios (as), preto-velhos (as), baianos (as). 

Sou batizada, sacramentada e acredito em Deus, Jesus, no Espírito Santo e jamais 

reneguei ao nosso Criador apenas cultuo de forma diferente, vou à missa quando tenho vontade, 

 
171 Babalorixá - pai de santo. 
172 Assentamento-nome dado à iniciação do filho na religião. 
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leio a Bíblia e comemoro festejos da igreja como a festa de Santo Expedito que na Umbanda é 

conhecido como Odé173, entre outros além de ser convidada muitas vezes por pessoas católicas 

para ser madrinha de seus filhos e assim convivemos na paz e no respeito.  

A umbanda faz parte de minha família tanto de pai como de mãe e logo assim construí a 

minha família também hoje sou uma pessoa iniciada tanto no Orixá como na Jurema, casada e 

com filho e marido iniciados também, me sinto bem, feliz e me tornei uma pessoa melhor. E 

quando percebo não está em consonância com as divindades são as turimbas/toadas que 

chamam. 

 

5 Concluindo nos sons das turimbas/toadas 

 

Observando os rituais no terreiro de Umbanda Ogum Beira Mar, reconhecemos na vivência 

a forma mágica de trazer para o presenteos ensinamentos dos mais antigos através das 

turimbas/toadas e da oralidade. As turimbas/toadas não têm uma definição certa e os encantos 

se dão através do momento em que cada um se encontra. Nesse sentido, os fiéis são os 

responsáveis pelo registro e pelo consumo de conhecimento, adquirem influências de todos no 

processo de aprendiz, sabendo que no futuro esse aprendiz dará o retorno essencial aos mais 

novos.  

Portanto, a memória será a responsável de trazer a energia dos encantos se constituindo 

nos ensinamentos da nova geração. Sendo assim as semelhanças nas práticas religiosas como 

falar em Deus, Oxalá entre tantas denominações, o uso de instrumentos musicais, rituais bem 

parecidos como casamentos, batizados, o uso de símbolos e objetos sagrados como velas, 

vestimentas, entre outros. Portanto não há como dizer que existe religião certa ou errada apenas 

sendo definida por suas práticas religiosas se na maioria praticam semelhanças. A convivência 

faz com que cada ser humano aprenda a conhecer e respeitar a escolha e decisão de cada um. 

 
173 - Odé, - que vem do termo ioruba, que significa "caçador". 
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E por fim os encantos ao escutar algumas turimbas/toadas são sentir arrepios, sentir 

agonia, sentir vontade de chorar, sentir medo, sentir raiva e muitas vezes saudades de um 

momento ou mesmo de uma pessoa isso muitas vezes acontece com pessoas que nunca ouviu, 

masa batida do Ogan no elú e a letra da música possibilitam sentir e viver a experiência. 

 
Palavras-Chave: Umbanda. Prática religiosa. Musicalidade. Identidade 
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TERREIRO DE UMBANDA CABOCLO TUPINAMBÁ E A PROPOSTA DE 

TOMBAMENTO COMO MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SAGRADO 

 

Elen Sabrina Assis Costa174 

Denilson Meireles Barbosa175 

 

1 Introdução 

 

O terreiro de Umbanda Caboclo Tupinambá está presente há mais de 70 anos na cidade 

de Montes Claros e é reconhecido por sua relevância religiosa, na realização de trabalhos de 

assistência espiritual e de caridade para com as pessoas que procuram o terreiro, bem como 

para com a comunidade local. 

Entretanto, o terreiro de Umbanda Caboclo Tupinambá tem suas atividades e 

continuidade dos trabalhos ameaçados devido à futura execução de um projeto urbano municipal, 

que possivelmente incidirá sobre sua estrutura física, que é justamente onde se realizam suas 

atividades religiosas, ou seja, o seu espaço sagrado.  

Diante da tal situação algumas questões extremamente importantes se apresentam: Qual 

seria o impacto para os adeptos e pessoas em geral que, possuem alguma relação de identidade 

com este lugar ou a ele atribuem valores simbólicos e significados religiosos? O que seria da 

história e da memória do terreiro, uma vez que, estão diretamente ligados a este espaço (físico) 

de relação com o sagrado? 

Pensando nestas questões é que o presente trabalho se desenvolve, por meio de autores 

como: Lott e Jesus (2005), Higuet (2013), Morais, (2012), e Viana (2014), que mobilizam a 

 
174 Graduando em Ciências da Religião pela Unimontes/MG. Atua como professora de Ensino Religioso no Colégio 
Marista São José de Montes Claros/MG. Contato: esabrinac@yahoo.com.br 
175 Doutor em Ciências da Religião pela PUC/SP. Atua como professor do curso de Ciências da Religião da 
Unimontes/MG. Contato: denilsonmeireles@yahoo.com.br 
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questão da identidade religiosa e do espaço sagrado, buscando compreender as possíveis 

consequências para os envolvidos na questão, ou seja, a intervenção no lugar onde situa o centro 

de Umbanda.  

O objetivo proposto se pauta em compreender os mecanismos que os atores envolvidos 

utilizam para legitimar a defesa do espaço sagrado, e em contrapartida apresentando dispositivos 

presentes no aparato legal que assegurem a defesa e a manutenção do espaço onde se encontra. 

Nesse intuito, foram realizadas visitas ao terreiro e conversas informais com os adeptos e 

frequentadores, a fim de, conhecer o posicionamento dos mesmos sobre a questão.  

Este estudo possui extrema relevância para o campo acadêmico, no que tange os estudos 

sobre religiões e suas relações no campo social e político. 

 

2 Discussões 

 

O Terreiro de Umbanda Caboclo Tupinambá possui mais de 70 anos de história, tradição 

e cultura religiosa na sociedade montesclarense e região. O que demonstra que, o espaço 

sagrado ali socialmente constituído diz muito de si e da história e cultura da própria cidade e 

região. 

Visando a manutenção da tradição, dos cultos, hábitos religiosos de matriz afro-brasileiros 

e a preservação de sua história e cultura regional é que os adeptos deste terreiro buscaram como 

alternativa possível, a solicitação de tombamento do templo religioso, deste povo de santo, que 

ali se reúne. 

Vê-se o tombamento como uma estratégia de legitimação e um instrumento identitário 

que, resguarda a memória de um povo. Nesse caso, o povo negro que, através da sua prática 

social recria cotidianamente sua cultura, na luta pela preservação de sua identidade étnica. 

Nesse sentido, o Terreiro de Umbanda Caboclo Tupinambá, enquanto complexo 

sociocultural historicamente constituído e territorializado, com suas tradições e valores 

patrimoniais, luta por sua manutenção no local que está situado há mais de sete décadas.  
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Por isso, o tombamento nada mais é que, uma forma de preservação histórica de todas 

as manifestações que contribuem historicamente para a formação da identidade seja local, 

regional ou nacional. 

A proteção do patrimônio cultural é reconhecida como direito humano nos tratados 

internacionais, e, como direito fundamental, em nosso ordenamento. Sendo, portanto, necessária 

a sua preservação diante dos impactos derivados do crescimento populacional, expansão dos 

centros urbanos, realização de grandes obras públicas e economicamente rentáveis que gera 

empregos, dentre outros fatores. 

No entanto, pensar essa consciência cultural e os fundamentos de manutenção da 

memória e do patrimônio, enquanto direitos culturais nacionais, é um desafio necessário. 

 

3 Metodologia 

 

  O presente trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica de autores que 

desenvolvem as temáticas, identidade religiosa e espaço sagrado, como também na legislação 

referente ao direito à preservação do patrimônio cultural. O estudo de caso se desenvolveu por 

meio de visitas e conversas com os adeptos do centro de Umbanda Caboclo Tupinambá, com 

registro escrito e posterior análise dos dados coletados. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

A solicitação de tombamento pelo Terreiro de Umbanda Caboclo Tupinambá é uma forma 

concreta de pleitear que, o Estado resguarde através dos meios legais o direito do povo em geral 

de celebrar a sua cultura e expressar a sua religiosidade afro-brasileira presente na sociedade 

atual.  

Dessa forma, a ação de tombamento do Terreiro de Umbanda Caboclo Tupinambá 

reafirma e valoriza a diversidade cultural religiosa, além de romper a barreira do preconceito e da 
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intolerância, preservando a cultura e história da religião afro-brasileira local através da proteção 

e permanência dos espaços sagrados para o povo de santo.  

Portanto, a proteção destes espaços de celebração das religiões de matriz africana, por 

meio da identificação e tombamento, torna-se um instrumento capaz de manter a tradição e a 

memória ancestral de uma comunidade, além de possibilitar a preservação de um importante 

conjunto de elementos simbólicos. 

 

5 Considerações Finais 

 

O povo negro tem encontrado ao longo da história, dificuldades para fazer a manutenção 

das suas expressões culturais. O seu lugar marginal e marginalizado na sociedade brasileira é 

histórica, com excesso de deveres, e cerceado de direitos. Diante disso, foi necessário o 

estabelecimento de uma identidade representativa através dos movimentos sociais e movimentos 

negros, no país, que favorecessem a criação de políticas públicas em prol de seu 

desenvolvimento e reconhecimento enquanto povo cidadão. 

Assim, os espaços sociais de luta, bem como os espaços das práticas religiosas tornaram-

se espaços de resistência, identidade e autoafirmação deste povo que, sempre viveu a margem 

e hoje mais do que nunca se posiciona para obter representatividade nas decisões políticas desse 

país. 

O povo negro e o povo de santo estão permanentemente em busca de reconhecimento e 

legitimidade. Requisitando direitos constitucionalmente disponíveis e que devido ao preconceito 

e racismo presente na sociedade são impedidos muitas vezes de obter. Por isso, a criação de 

mecanismos legais e políticas que os resguardem e assegurem o que é seu por direito são tão 

pleiteados. Mas é através da organização e da força do movimento negro que seus direitos se 

efetivam realmente. 

Nesse contexto, o Estado brasileiro tem desenvolvido ações e práticas com o objetivo de 

valorizar, preservar e garantir a manutenção de manifestações religiosas de matriz afro. 
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 E é nessa perspectiva que, o Terreiro de Umbanda Caboclo Tupinambá pleiteou a 

possibilidade de preservação de seu terreiro de religiosidade afro, por meio do instituto do 

tombamento. Para manter o seu lugar de luta, de persistência, de sociabilidades, religiosidade, 

identidade e cultura afro-brasileira. 

 

Palavras-chaves: terreiro; espaço sagrado; identidade religiosa; patrimônio cultural.  
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NARRATIVAS SOBRE O CATIMBÓ JUREMA EM SENADOR ELÓI DE SOUZA 

 

Carlos Alexandre Medeiros176 

Valdicley Euflausino da Silva177 

 

1 Introdução 

 

Em relação ao culto popular catimbó, talvez seja um grande desafio para o pesquisador 

expor, em termos de trabalho de pesquisa, as multiperspectivas desta religiosidade. Tal tarefa 

nos remete a um amplo horizonte histórico desde o início da colonização no Brasil com o 

sincretismo forçado das culturas nativas/indígenas, europeias e africanas, apesar de as 

nomenclaturas e ritos variarem ao longo dos processos de mudanças. 

Nesse sentido, a compreensão da ancestralidade negra no contexto das religiões afro-

brasileiras ainda se depara com um forte etnocentrismo, talvez pelo atributo desconceituado e 

pejorativo que foi engendrado para o termo catimbó, por exemplo. 

Assim sendo, este trabalho busca problematizar aspectos sobre o catimbó jurema em um 

lócus específico: o município de Senador Elói de Souza. Situado na região do agreste potiguar, 

a escolha deste local se deu pelo fato da escassez de produções de trabalhos acerca da temática 

e pela falta de sustentação epistemológica que apresentam, em boa parte das pesquisas. Por um 

lado, temos uma corrente que depreende suas visões de mundo religiosas acerca de tais práticas 

afrodescendentes, por outro lado, temos a visão do iniciado que busca sustentar o seu 

pertencimento de sua cosmovisão, sem distanciamento. 
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177Graduado em Ciências da Religião pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Mestre em 
Educação pela UERN. Docente do Departamento de Ciências da Religião da UERN. E-mail: 
valdicley_bambucha@yahoo.com.br 
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Diante disso, buscamos superar tais visões reducionistas que contemplam e rotulam o 

catimbó jurema como expressão religiosa arraigada a práticas de sortilégios e malefícios. É nesse 

caminho que recorremos em autores como Cascudo (1978), Assunção (2006), Queiroz (2012) e 

Trindade (2015) como suporte teórico-metodológico acerca do fenômeno religioso catimbó 

jurema, apesar de que, entre os próprios autores, o conceito sofra variações. 

Conceitualmente, trabalhamos a ideia de catimbó a partir da análise de Trindade (2015), 

onde enxerga o catimbó jurema como religião, dialogando sempre com os posicionamentos 

interpretativos de Assunção (2006) acerca da ritualística nesta expressão religiosa. 

Nosso objetivo é analisar as narrativas de um praticante do catimbó jurema no município 

de Senador Elói de Souza-RN. Utilizamos como instrumento de pesquisa as narrativas de sujeito, 

pois é de suma importância conhecer e preservar as memórias enquanto elemento de 

confrontação histórica e social das perspectivas sociais. A partir de Silva (2016) nos apropriamos 

do conceito de narrativa como forma de linguagem que evoca lembranças e busca recordações 

sobre a memória. A perspectiva de narrativa corrobora para a análise do discurso de 

(des)pertencimento do sujeito entrevistado, visto que a profundidade de conhecimentos 

apropriados busca múltiplos aspectos do sujeito que vivencia, rememora e externa sua fala. 

Escolhemos um mestre praticante do catimbó jurema como sujeito de pesquisa. A 

relevância de sua escolha se deu pelo tempo de iniciação, que remete desde a década de 1970; 

pelo fato do conhecimento sócio-histórico apropriado ao longo de sua vivência enquanto 

praticante; pelo reconhecimento da comunidade juremeira da região do município destacado e 

redondezas; e, também, pela fecundidade epistêmica que o sujeito nos proporcionou. 

 

2 Entrecruzando ciências – Aspectos teórico-metodológicos 

 

A ciência da fumaça entrecruzada com a ciência acadêmica busca proporcionar uma 

análise mais consistente para os praticantes do catimbó jurema, para pesquisadores e para o 



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

392 

público em geral, tendo em vista que se constituindo um fenômeno religioso, merece estar entre 

os objetos de estudo, por exemplo. 

Conceitualmente, existem divergências sobre uma possível definição do que vem a ser a 

expressão religiosa catimbó jurema. Para chaves (2011) é uma reelaboração da jurema indígena, 

tendo sido incorporada ao universo da umbanda, por onde permaneceram muitas práticas, de 

maneira mais acentuada ou menos, dependendo da região. 

Já Câmara Cascudo não apenas procurava definir o que vinha a ser o catimbó, como 

defendia o mesmo enquanto uma forma de magia sincrética dos remanescentes indígenas 

brasileiros, com elementos africanos, que guardava suas origens profundas na magia ou feitiçaria 

europeia (CASCUDO, 1978). 

Conforme Assunção (2006), jurema é tocar fogo na mata, é sacudir o maracá (chocalho 

indígena usado em festas e danças) e na projeção do inconsciente se manifesta como uma 

experiência física, social, cultural enriquecedora. Acrescenta ainda que é um culto de possessão 

de origem indígena e de caráter essencialmente mágico-curativo, baseado no culto dos mestres, 

entidades sobrenaturais que se manifestam como espíritos de antigos e prestigiados chefes do 

culto, como juremeiros e catimbozeiros (ASSUNÇÃO, 2006). Sua visão corrobora na ideia das 

relações ritualísticas existentes na expressão, pois em meio aos batuques, cânticos, fumaçadas 

e elixires sagrados são revividos toda a memória de uma ancestralidade que se revela nos 

mestres(as), caboclos(as), boiadeiros, pretos(as) velhos(as). 

 Outra perspectiva apontada nos remete ao ponto cantado nos ritos do catimbó jurema que 

se configura enquanto convite aos seres encantados dessa expressão religiosa. É consenso, 

conforme Sousa (2006), que em toda narrativa de qualquer sujeito praticante, que: sem a folha, 

sem a flor, sem a semente, sem a casca, sem a raiz e sem o canto, não tem ciência da jurema. 

É através do culto aos mestres e aos caboclos, os praticantes pedem a proteção, através 

de suas rezas, seus patuás, seus pontos riscados, suas ofertas de fumo e cachaça na beira das 

matas e o signo Salomão (estrela de Davi) que tem ciência (magia) forte, de acordo com as 
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narrativas dos juremeiros, que essa expressão é perpetuada, apesar das perseguições, 

preconceitos e desvinculamentos sociais e políticos. 

Outro ponto de vista acerca do catimbó jurema é posto por Trindade (2015). O autor 

destaca que o catimbó é um culto ancestral de matriz indígena, com suas especificidades 

características do nordeste brasileiro. Para ele, o catimbó jurema é uma religião sim. Oriunda da 

fundição dos elementos de origem católica e africana. 

 

3 Metodologia 

 

Diante do contexto do trabalho, escolhemos como instrumento metodológico de pesquisa, 

as narrativas de um sujeito praticante do catimbó-jurema, o qual foi entrevistado em sua 

residência no município de Senador Elói de Souza. O senhor José Martins Almeida, de 86 anos 

de idade, conhecido popularmente como Seu Zé Marreca. 

Nascido em Pirpirituba, Paraíba – PB, no ano de 1934. Aos 16 anos de idade chegou ao 

Estado do Rio Grande do Norte em meados do século XX. Em 1960 fixa residência no município 

de Senador Elói de Souza e casa com a senhora Francisca Nogueira Martins que é natural do 

município acima citado. 

Por narrativas recorremos a Silva (2016), que se apropria do conceito como fala que evoca 

lembranças e busca recordações sobre a memória. Para ele, a profundidade de conhecimentos 

apropriados numa narrativa, propicia múltiplos aspectos do sujeito que vivencia, rememora e 

externa suas linguagens.  

 
Observamos que as narrativas são relativamente organizadas. Isto porque, o ato 
de narrar não implica uma organização coerentes dos elementos, sujeitos e 
relações postas sobre o que se quer investigar. Isto porque, assim como a 
memória é seletiva, a narrativa também é seletiva. Essa seletividade, e porque 
não, potencialidade das narrativas, já supõe uma interpretação, uma 
reconstrução de sentidos, de visões do mundo experienciadas durante as 
trajetórias de vida. Narrar sobre si – que de um jeito ou de outro envolve sempre 
outros sujeitos –, proporciona um novo olhar para si e para o outro, pois é capaz 
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de revelar dimensões esquecidas, julgadas sob outros olhares, ou não julgadas, 
e até mesmo ocultadas (SILVA, 2016, p.38). 

 

É dessa projeção da narrativa que buscamos interpretar algumas perspectivas sobre o 

catimbó jurema em Eloy de Sousa.  

A organização teórico-metodológica dos discursos do entrevistado segue a seguinte 

formatação: [...] Corte pelo analista, ( ) Pausas, hesitações no fluxo das enunciações, [ Falas 

sobrepostas, / Interrupção curta na fala em curso. // Interrupção média na fala em curso As 

orientações para a transcrição da entrevista foram embasadas a partir de Silva (2016). 

 

4 Narrativas Sobre O Catimbó Jurema 

 

Para isso destacamos a colaboração fundamental na construção desse trabalho do 

Senhor José Martins de Almeida, oitenta e seis anos de idade, agricultor, mestre juremeiro, 

iniciado nas práticas religiosas afroameríndeas desde a década de mil novecentos e setenta, e 

também pelo fato de ser residente no município e gozar de prestigio na memória coletiva dos 

praticantes do catimbó jurema de Senador Elói de Souza, município do Estado do Rio Grande do 

Norte. 

Abaixo, segue um trecho da narrativa. 

 
Minha relação cum sessão espiritual, / dada por Nosso Senhor Jesus Cristo, / 
para fazer o bem / à humanidade/ que se secorrer a este homem. / A graça de 
Deus primeramente. / Uma coisa que se faça, / ou outra assim / intão será 
atindido. // mas com catimbó ninguém reza, / e eu nem sei o que é isso. (  ) Seu 
José Martins de Almeida é homem simples / da consciência de Deus, / nosso 
Senhor Jesus Cristo, / O Homem da verdade. // Digo aquilo que vejo, / pra 
comprovar aquilo que fiz, // não vou dizer aquilo não que vejo / pra mim comprovar 
aquilo que não fiz. (  ). 
 

Neste momento o senhor José Martins de Almeida narra a sua ligação pessoal com a 

expressão religiosa aqui pesquisada. No momento que lhe foi questionado acerca da relação de 
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(des)pertencimento enquanto praticante dessa religiosidade popular, e por qual motivo tinha sido 

iniciado no catimbó.  

Nessa fala compreendemos o incômodo pessoal do entrevistado, quando exprimíamos 

referências à expressão religiosa catimbó jurema, Seu Zé Marreca replicava o termo: ciência dos 

senhores mestres, sessionista ou espiritista.  

Em alguns catimbós a influência do Kardecismo foi, e ainda é dominadora. Surgiu daí o 

termo baixo espiritismo dado a esses rituais pelos periódicos do final do século XIX e início do 

século XX (TRINDADE, 2014). 

A influência kardecista é constatada no discurso do senhor José de Almeida. Percebe-se 

um apropriamento como forma de legitimação de sua fé, pois, de maneira bem categórica seu Zé 

Marreca respondeu que nunca tinham tido contato com o catimbó. 

O contexto que o entrevistado situa, remete a década de mil novecentos e setenta, em 

que os praticantes das expressões religiosas afroameríndeas, pagavam para cultuar. Abaixo, 

destacamos um dos problemas ressaltados pelo entrevistado. 

 
Eu gostaria de trabalhar na minha casa sossegado, / com minhas portas fechada, 
/ num dando notiça pra ninguém, / que eu não tenho licença / até pudia ser 
prejudicado, / porque num tenho a licença / se eu fosse pego pela auto.../ 
autoridade, // por isso que eu gostaria de fechar minha portinha, / e trabalhar 
tranquilo aqui na minha casa sossegado. // Mais os componente que tão na mesa, 
/ me assistino nos meus trabalhos, / os mesmo me assigurano, / com os poder 
de Deus e da Vigê Maria e pronto (  ). Eu chamo mestre quando eu rezo/ porque 
isso, / chama o mestre. / E o mestre vem, / com a graça e os poder dado por 
Nosso Senhor Jesus Cristo. // O mestre de frente, / e os mestres todos que eu 
chamar pra trabalha, / e rapidinho / não é demorado não, / é rapidinho. // Subindo 
um e desceno outro com a graça de Deus. ( Cantarolando...). De lá do rio de 
Jordão, / baixou na mesa pra trabalhar, / trabalho na mesa / trabalho no chão / 
trabalho... (  ). Já errei //. Tava sentada na minha rede balançando no meu sofá, 
/ sou a caboca Indaiane / que baxei para trabalha, // trabalho na mesa / trabalho 
no chão/ sou a caboca Indaiane / lá do rio Jordão. (Conversando) Quando vou 
entra na mata assim, / eu sozinho / sem ninguém, / eu ali na minha compa (  ) 
Deus na minha companhia, / quando dé fé desce um caboco, / a qualquer um 
caboco, / seu Zé Pilintra, / ou outro caboco qualquer, / quando entro cantano o 
ponto da jurema dentro da mata, / me arripeio e sou capaz de receber, / arrecebo 
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aquela força, / na minha matéria que Deus me dá. // Focalizado pelo caboco com 
a graça de Deus, / e é (  ). 

 

Nesse longo trecho, José Martins nos situa sobre um dos principais problemas que atinge 

praticantes de expressão religiosa afro-ameríndia. A prerrogativa garantida pela constituição 

brasileira de liberdade de culto e crença é desconhecida por nosso entrevistado. 

Um período em que as práticas religiosas diversas do catolicismo oficial e dominante são 

proibidas e perseguidas pela força policial e pela sociedade em geral (ASSUNÇÃO, 2006). Na 

fala de Assunção, podemos compreender o receio que permanece implantado em Seu Zé 

Marreca, que aos oitenta e seis anos de idade, em pleno século XXI, não se sente resguardado 

para vivenciar a sua expressão religiosa. 

Suas narrativas de (des)pertencimento é agregada de aspectos de uma religiosidade 

popular, expõe através de sua experiência pessoal, o motivo de sua iniciação, juntamente com 

as suas práticas que permanecem dinâmicas na sua fala e em seus saberes. 

A adversidade pessoal relatada pelo entrevistado gerou no mesmo, um senso de 

alteridade que sobressaí em seu diálogo. A compreensão do sofrimento alheio fez com que o 

senhor José de Almeida, nunca reivindicasse honorários. Mesmo incompreendido e em alguns 

casos nem mesmo se compreendendo, Zé Marreca se mostra sempre altruísta nas práticas de 

filantropia religiosa. 

A narrativa do (des)pertencimento do praticante, sobre sua expressão acerca da 

religiosidade popular nordestina, remete-nos a meados do século XX, um período histórico, em 

que nem os governantes e nem a opinião pública brasileira, haviam aberto os olhos para a 

pluralidade religiosa. Enxergavam esse fenômeno religioso como perturbação da ordem pública 

e contrariação da moral e dos bons costumes. 

A iniciação do entrevistado na expressão religiosa pesquisada ocorreu em mil novecentos 

e setenta e dois e originou-se por um momento bem conturbado em sua vida pessoal, o mesmo 

afirmou que antes disso havia passado onze anos sendo perturbado por forças sobrenaturais.  
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Seu Zé marreca, inconscientemente reproduz a mentalidade de sua época. Justifica-se, 

que, mesmo não prejudicando seus semelhantes, tem por obrigação de vivenciar sua expressão 

religiosa de maneira sigilosa.  

Para José de Almeida, até o presente momento, o sujeito que deseja se iniciar e que 

pretende trabalhar na ciência da jurema, tem que possuir uma licença para exercer sua liberdade 

de culto. 

O entrevistado alega que tal licença era um papel em que anualmente o praticante das 

expressões religiosas afro-ameríndias tinha a obrigação de pagar uma taxa, na Federação 

Espírita Umbandista, instituição surgida em meados do século XX, mais precisamente no ano de 

1963, (nasce à federação Espírita Umbandista do Rio Grande do Norte) ou na delegacia de polícia 

mais próxima. 

Na falta de tal licença, qualquer cidadão poderia lhe denunciar e mandá-lo para a cadeia. 

Seu Zé Marreca justifica o fato de ter que ocultar suas práticas religiosas, mantida a portas 

fechadas.  

O trecho escolhido é longo e com várias categorias a serem analisadas. Destacamos mais 

uma. Afirma ele que: Eu chamo mestre quando eu rezo / porque isso, / chama o mestre. / E o 

mestre vem . Percebemos que o entrevistado possui uma relação próxima com seu mestre. A 

vivência de meio século nas práticas do catimbó jurema fez com que o sujeito pesquisado 

desenvolvesse uma forma de espiritualidade elevada e um certo grau de intimidade, pois durante 

a realização dessa pesquisa, toda a vez que o senhor José Martins de Almeida fazia referências 

ao seu mestre (entidade guia), o fazia de maneira extremamente respeitosa e terna, chamando-

lhe de meu padrinho Zé Pilintra. Afirmando sempre que seu padrinho Zé Pilintra nunca havia lhe 

abandonado, quando Zé Marreca precisar, sabia que era só chamar que seu mestre vinha em 

seu auxílio.  

A fala seguinte nos revela um panorama de (des)pertencimento em relação à expressão 

religiosa e suas práticas. Seu José de Almeida refuta o catimbó.  
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Se é vermelho, / se é amarelo, / se é azul, / se é cor de... // num sei o que é essa 
caça não, / num sei que cor é não! (  ) Essa caça pode existi, / mas não sei que 
cor é não./ E nem quero saber! / Quero saber das minhas, / das minhas 
consequências que’u trabalho, / que me purifica de maneira, / pra curar, / um que 
vinhé endemonhado, / cum espírito, / atentando aquela criatura, / e eu puder 
rebatê-lo para os astros, / para rumar para pedra da lua, / para um lugar, / para 
nunca mais voltar. / Isso aí eu tenho feito. / Esse negócio de catimbó! (  ) Se ele 
é.../ Se existi eu num sei, / e nem quero saber! / e nem devo buscar! / Deus é 
grande, / Deus é Pai, / eu creio nuns santo protetor para me proteger, (  ) cum as 
força e os poder de Nosso Senhor Jesus Cristo, / e do divino Espírito Santo. / 
Que tira todos os maus de cima da minha matéria, / e de meu corpo, / para longe 
das minhas portas pra não me fazer mal, // é nem a ninguém! (  ) Encosto, // isso 
assim dum um amigo meu, / era, // sabe? / Eu vou, / pode terminar, / que eu vou 
lhe contar tudo direitinho, / que é pra butar ai. (  ) Aí eu sofri onze anos, / com 
isso, // sofrendo, sofrendo, / correndo, / andando. / Teve canto que dava carreira 
assim, / de pista a fora, / seguino desbandeirado. / Mas Deus me revoltava, / com 
as forças que ele tem, / e eu, / em toda carrera, / voltava pra minha casa. (  ) E 
ali  me confortava, / com as forças e os poder de Nosso Senhor Jesus Cristo. / 
Sempre me conscientizando, /  e sempre ele me dando, com aquelas força, / 
dentro do meu corpo, / e na minha matéria. / Com a graça de Deus e da Vige 
Maria! (  ) Me considerano na minha cabeça, / que Deus me deu. / Se eu colocar 
tudo aquilo que Deus me dá, /  na minha cabeça, / para aquilo que eu escolher o 
que é bom, / o que é certo, / e o que é direito.  (  ) Menos o ruim, / que isso fica 
pro outro lado. 

 

Trazendo para a proximidade do campo empírico, a nossa proposta é revelar como essa 

pesquisa, buscou a valorização do outro através de seus relatos, mesmo aqueles mais marginais, 

esquecidos, ocultados ou desvinculados (SILVA, 2016). 

Na própria experiência do mestre juremeiro, entrevistado em Senador Elói de Souza, o 

mesmo reelabora sua identidade religiosa e diz desconhecer totalmente o catimbó, pelo fato de 

nunca ter intencionado fazer o mal a ninguém. 

A narrativa do Senhor José de Almeida, declara o catimbó como sortilégio e malefício. 

Trabalho para o mal, vinganças, dificultar negócios, impedir casamentos, adoecer alguém, 

conquistar mulher casada, despertar paixões para relações extras conjugais, é fumaça às 

esquerdas. Trindade (2014), em seus estudos, já tinha ressaltado tal elemento. 
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Seu Zé Marreca fala do entendimento que o próprio tinha em sua época e que permanece 

invariável em relação à expressão religiosa pesquisada. Para o entrevistado, o catimbó e os 

catimbozeiros detêm a capacidade de fazer o mal para os outros. Contudo, quem trabalhar na 

jurema não deve fazer o mal a ninguém e sim auxiliar o semelhante que necessitar e buscar 

ajuda.  

 O senhor José Martins de Almeida, narra sua trajetória inicial dentro das práticas religiosas 

afro-ameríndias, expondo todas as suas agruras em que enfatiza sempre com um misto de 

gratidão e tristeza os onze anos de sofrimento pessoal e familiar, até encontrar refrigério espiritual 

na ciência dos senhores mestres, nas práticas do catimbó jamais.   

 

5 Considerações Finais 

 

O intuito de estudar o catimbó jurema especificamente justificou-se mediante a 

necessidade da compreensão da dinâmica e resistência do catimbó enquanto prática tradicional 

religiosa em uma vivência sincrética, tão presente no campo da religiosidade popular nordestina. 

Bem como a mediação entre a memória e história, entendida em conformidade com o fenômeno 

religioso, além do imaginário que o cerca enquanto crença popular em Senador Elói de Souza.  

Construir o sentimento de pertencimento e reconhecimento destes sujeitos praticantes 

dessa expressão religiosa. Possibilitando através do próprio espaço público que legitima, ainda 

que de forma incipiente e não emancipadora, o questionamento sobre o lugar dos “catimbozeiros” 

juremeiros, que buscam os valores ligados à cidadania a partir de um espaço das razões 

justificado principalmente através da religião.  

Zé Marreca poderia ser mais um Zé entre os demais, no entanto não o é, meio século de 

vivências nas práticas de religiosidades afro-ameríndias lhe empondera de maneira bastante 

significativa. Esperamos minimamente ter apresentado as narrativas de (des)pertencimento do 

catimbó jurema em Senador Elói de Souza, um pequeno município brasileiro, que retratado na 
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perspectiva de um sujeito simples, apresentou de maneira ímpar através de suas memórias essa 

expressão de religiosidade popular nordestina. 

Palavras-chaves: Narrativas; Catimbó Jurema; Elói de Souza. 
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EXÚ PODE NÃO SER ANJO, MAS MALVADO ELE NÃO É 

 

Silvana Maria de Lara178 

 

1 Introdução 

 

Esta pesquisa tem como objetivo a apresentação das características do orixá ou entidade 

Exú dentro da disciplina de Ensino Religioso mostrando as visões teológicas no Candomblé e na 

Umbanda de forma científica e religiosa, visando o estudo da diversidade religiosa em sala de 

aula nas séries iniciais do Ensino Fundamental I.  

Buscou-se refletir de quais formas o professor de Ensino Religioso pode apresentar a 

divindade Exú em sala de aula levando em consideração o seu caráter polêmico mesmo dentro 

das religiões de matriz africana. 

Este tema é relevante, pois se observa na sociedade em geral o preconceito arraigado 

acerca destas religiões e da imagem de Exú em especial que foi associada ao demônio pela 

Igreja Católica na época da colonização portuguesa. (PRANDI, 2001). 

O estudo também contempla a determinação da Lei 10.639\03 que prevê o ensino da 

História da África e dos afro-descendentes em sala de aula, o que nem sempre é efetivo nas 

escolas, além do mais ao tratar da religiosidade destes povos. 

 
O trabalho com a diversidade cultural e o consequente respeito a todas as 
culturas e etnias não acontece imediatamente, mas a cada instante que revemos 
nossos pensamentos e ações discriminatórias e preconceituosas. Como 
educadores e educadoras, temos a oportunidade e o compromisso de ajudar 
outras pessoas a fazerem isso, mostrando a elas outras leituras da história e do 
presente e vivenciando tais princípios de igualdade, respeito e diálogo. (HACK, 
2009, p.18). 
 

 
178 Especialista em Metodologia do Ensino Religioso pela Uninter.Professora da Educação Básica na Prefeitura de São 
José dos Pinhais.Contato: silvanalara62741@gmail.com.br 
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Neste sentido, o curso de especialização em Metodologia do Ensino Religioso, que é um 

dos embasamentos deste trabalho, praticamente não contemplou a matriz africana, o que é uma 

grande falha na formação docente, uma vez que todas as matrizes deveriam ser exploradas 

durante este processo de formação continuada.  

Este projeto está inserido no eixo Processo e práticas no Ensino Religioso que compõe a 

especialização em Metodologia do Ensino Religioso e que visa trazer reflexões sobre o fazer 

docente nesta área do conhecimento. 

Dessa forma, esta pesquisa pretende colaborar para a ampliação do olhar docente acerca 

de Exú, observando que Ele tem diferentes compreensões na Umbanda e no Candomblé e propor 

que os professores apresentem aos alunos esta entidade que tem as características de 

mensageiro entre o Criador (chamado de Zambi, Olorum, Olodumare, conforme a nação) e os 

homens e também de executor das leis, portanto, o mais humano entre os orixás, com defeitos e 

qualidades como a maioria de nós.  

Temos como objetivo geral desta pesquisa apresentar diferentes visões do orixá ou 

entidade Exú promovendo o respeito à diversidade religiosa e aos elementos da religiosidade de 

matriz africana. 

 

2 Fundamentação Teórica: Exú está em toda parte 

 

A fundamentação teórica baseou-se tanto em estudiosos de diversas áreas do 

conhecimento, o que traz uma visão externa desta divindade como entre autores que são 

iniciados nas religiões dos orixás, que proporcionam uma visão interna, religiosa de Exú  

Alguns orixás que são cultuados na África aqui no Brasil são desconhecidos, 

enquanto outros cultuados em solo brasileiro já tiveram o culto esquecido ou restrito a 

determinadas regiões da África.  

No Brasil em geral, cultua-se cerca de vinte orixás (PRANDI, 2007), sendo que 

existem variantes conforme as regiões. 
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Mas um orixá que está presente em todos os cultos seja em solo brasileiro ou africano é 

Exú, pois é o mensageiro entre os orixás e os homens. 

Ele é o responsável pelo movimento, a mudança, pois como se diz entre os 

adeptos das religiões de matriz africana, sem Exú não se faz nada.  

NEGRÃO (1996) apresenta um aspecto sociológico desta entidade que foi 

sofrendo alterações em sua essência devido a questão moralizante cristã que a Umbanda 

traz para Exú, uma vez que esta religião se baseia nos princípios cristãos e no Espiritismo 

Kardecista, que colocam a caridade acima de tudo. 

Portanto Exú precisa se adaptar dentro desta moralidade para ser “aceito” no meio 

umbandista como um espírito em evolução, buscando fazer o bem através da caridade, queira 

beneficiar vivos e mortos promovendo a evolução espiritual para ambas as partes.  

Neste contexto Ele não é um orixá, mas um espírito em evolução que já viveu na Terra e busca 

sua elevação espiritual. 

Segundo este autor, para a entidade Exú ainda são delegados os trabalhos de demanda, 

ou seja, as retribuições do mal que uma pessoa fez a outra, atuando como um justiceiro espiritual. 

Neste caso o mal é entendido como justiça e não como vingança ou maldade, mas como 

proteção para a pessoa que pediu auxílio no terreiro. 

Para Saraceni (2013) Exú é um orixá visto como o nada, o vazio das coisas, o que pode 

ser utilizado tanto para fins positivos como negativos.  

Esta entidade auxilia os outros orixás nos trabalhos de equilíbrio das pessoas que os 

procuram, atuando nos espaços vazios dos elementos e dos lugares.   

O autor esclarece que sempre haverá pessoas que se utilizam desta energia para praticar 

o mal contra seus adversários, mas que a Lei do Retorno será sempre eficaz em todos os casos. 

Para Trindade (2013) Exu também se apresenta com uma personalidade dúbia, porém 

em potencial de evolução. 

Também salienta a questão do racismo que envolve a discriminação das religiões de 

matriz africana e que sustentam o preconceito acerca da imagem de Exú.  
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Para este autor, Exu pode ser um espírito em evolução, um soldado do plano 

espiritual, responsável por combater as más inclinações, e de forma alguma sendo mal 

ou zombeteiro.  

E que a associação do uso do tridente, símbolo do poder e que aparece em diversas 

crenças como o Hinduísmo e a mitologia grega, mas nas religiões de matriz africana foi associado 

ao demônio é fruto deste processo de inferiorização da cultura negra e posteriormente da cultura 

afro-brasileira, gerando preconceito até mesmo entre os adeptos da Umbanda e do Candomblé. 

Portanto o preconceito está até mesmo entre os praticantes destes cultos, que vêem Exu 

com cautela, mas que não hesitam em procurá-lo diante de problemas de difícil solução, muitas 

vezes associando seus domínios ao mal. 

Para Verger (2012) Exú tem o papel de mensageiro dos outros orixás e o 

intermediário dos homens com as demais divindades. 

Tem um caráter violento, grosseiro, vaidoso, malicioso, enfim, representa as brigas 

e a raiva dos humanos e dos deuses. Mas por ser o mais humano entre os orixás tem o 

seu lado mal, mas também o lado bom que se manifesta em determinadas ocasiões. 

Esta pode ser a explicação para o fato de Ele ser procurado nos terreiros para 

resolver questões amorosas, financeiras entre outras demandas da vida humana. 

O mesmo autor esclarece sobre os cuidados dos praticantes destas religiões ao 

iniciar os cultos, pois é preciso “despachar Exú” para evitar que ele provoque confusões 

durante o xirê ou gira (nome dado aos cultos afro-brasileiros do Candomblé e Umbanda 

respectivamente). 

Exú recebe oferendas e reverências antes dos outros orixás para que ele também 

propicie a comunicação com as outras divindades do panteão africano. 

Verger (2012) também relembra um aspecto de Exú atualmente quase  esquecido 

no Brasil que é o de protetor da procriação, senhor da sexualidade e da vida, o que na 

África lhe rendia cultos em imagens fálicas.  
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Como as sociedades africanas eram essencialmente agrícolas a necessidade de uma 

família numerosa para garantir o cultivo da terra era mais do que necessária, assim como para 

garantir a fertilidade do solo, que provinha os alimentos desta prole, era necessário o culto a 

Elegbara ou Bara através das oferendas e imagens nas portas das casas.  

Prandi (2007) apresenta o orixá Exú como primordial no rito adivinhatório do jogo 

de búzios chamados de Odús. 

E Exú está presente neste trabalho de adivinhação embora uma parte de seus 

poderes tenha sido dado a Ifá ou Orunmilá, ainda é Bará (nome de Exú em alguns 

Candomblés) que faz o papel de mensageiro. 

 

3 Metodologia  

 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica que consiste no levantamento de dados acerca 

do tema proposto. 

Primeiro analisamos as diversas formas como Exú é interpretado dentro da Umbanda e 

Candomblé e depois como a Igreja Católica demonizou esta entidade. 

Utilizou-se tanto publicações científicas como religiosas para a compilação desta 

pesquisa, visando uma visão científica de várias áreas do conhecimento e também a visão dos 

iniciados nas religiões dos orixás, trazendo o aspecto religioso do orixá e\ou entidade Exú. Nesta 

reflexão utilizamos a pesquisa qualitativa. 

Em seguida apresentamos a importância deste estudo para a efetivação da Lei 10.639\03 

e também para a garantia do estudo da diversidade religiosa nas aulas de Ensino Religioso nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental.  

Também utilizamos os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Religioso 

(PCNER) Fonaper, (1998) como uma das fontes para a elaboração das propostas pedagógicas 

e como documento norteador do Ensino Religioso. 
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Apresentamos como sugestão de atividade e possível efetivação deste estudo em sala 

de aula uma proposta de trabalho para o estudo do orixá Exú a partir da literatura com os mitos 

de Prandi (2007) e o livro de Athayde (2012). 

Com estes mitos o professor pode explorar com os alunos as características desta 

divindade, apresentando seus aspectos positivos e negativos, e ampliando assim os saberes dos 

alunos sobre este orixá do panteão africano.  

Athayde (2012) em seu livro apresenta Exú como uma força de criação, o orixá do 

movimento e da mudança. 

É uma visão humana deste orixá, trazendo seus aspectos positivos e negativos para o 

conhecimento do público. 

O livro traz um mito ioruba chamado “Exú e o mentiroso”, no qual um homem chamado 

Amosú envolve-se em confusões devido ao fato de mentir freqüentemente, o que levou o reino 

onde morava a ser chamado de lugar da mentira. Mas através da ajuda de Exú consegue se livrar 

da morte. 

Outro ponto interessante é o local aonde Amosú encontra Exú, que é o encontro de três 

caminhos, chamado pelos iorubas de Oritá. 

O autor provavelmente não utilizou a palavra encruzilhada, pois ela é carregada de 

estereótipos e preconceitos em nossa sociedade, mas apresenta ao pequeno leitor o local onde 

geralmente os adeptos das religiões de matriz africana encontram este orixá, que popularmente 

é chamado de “povo de Encruza”, uma abreviação ao termo encruzilhada. (PEREIRA, 2010). 

O trabalho pedagógico com este mito pode ser através de desenhos, maquetes, teatro, 

interpretação oral ou escrita, enfim, muitas oportunidades conforme a faixa etária dos alunos. 

Como PRANDI (2007) selecionou muitos mitos, resolvemos aqui destacar apenas dois 

que falam de Exu, para o trabalho com os alunos. O primeiro se chama “Exu não consegue vencer 

a morte”.  

Conta as desavenças entre Icu, a Morte e Exú, pois ambos dizem não ter medo um do 

outro e viviam se enfrentando, até que um dia marcaram um confronto. . 
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Este mito ressalta o aspecto bélico, provocador de Exú, e também o valor da amizade de 

Orunmilá que salvou o amigo da morte, literalmente. 

O segundo mito da coletânea que Prandi selecionou é o mito “Exú atrapalha-se com as 

palavras” (2007, p.67) o qual narra que no tempo da Criação do mundo Orunmilá precisava definir 

o lugar de cada animal, pessoa e orixá no mundo, por insistência das próprias criaturas. 

Ele decidiu resolver o destino de cada uma fazendo uma pergunta a cada criatura que 

deveria prontamente responder, o que definiria seu local para viver sobre a Terra, seu domínio, 

sua missão. Este mito pode ser inserido nos conteúdos: Culturas Religiosas e Teologias.  

Como sugestões de atividade podem ser feitos: dramatizações da história, confecção de 

cartazes e um estudo sobre palavras sagradas em diferentes tradições religiosas. 

Também é possível realizar uma lista com palavras bem ditas, ou seja, positivas, de 

elogio, de carinho, com cunho religioso ou não, e as mal ditas, ou seja, aquelas que podem 

ofender por serem negativas, e promover uma reflexão com os alunos a respeito destas forças 

vivas que são as palavras.  

Optou-se pelo uso dos mitos, pois segundo Prandi (2001) eles têm valor central nas 

religiões dos orixás “na sociedade tradicional dos iorubás, sociedade não histórica, é pelo mito 

que se alcança o passado e se explica a origem de tudo, é pelo mito que se interpreta o presente, 

e se prediz o futuro, nesta e na outra vida. Como os iorubas não conheciam a escrita, seu corpo 

mítico era transmitido oralmente. (PRANDI, 2007, p.24). 

Com o passar do tempo, e com a influência das sociedades gráficas e com o advento, 

porque não dizer imposição e predominância da linguagem escrita os estudiosos de diversas 

áreas, além dos membros destas religiões passaram a tornar escrita esta gama de mitos 

existentes, afastando-se da oralidade, que é uma das marcas centrais destes povos. 

 

4 Resultados e discussões 
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Recomendamos que cada vez mais pesquisas tratem desta temática, pois mesmo em 

cursos de aperfeiçoamento e formação continuada como esta especialização em Metodologia do 

Ensino Religioso ainda se fala pouco, ou quase nada da religiosidade africana e do culto aos 

orixás em solo brasileiro, pois quanto mais o docente sabe sobre o tema, maior será seu 

referencial teórico para desenvolver com os alunos atividades que ampliem o conhecimento 

acerca da diversidade religiosa presente no Brasil e no mundo, e neste caso especificamente, 

que se enalteça e valorize a cultura negra afro-descendente.  

Percebemos nesta pesquisa a necessita de um referencial teórico multidisciplinar, pois 

aqui foram utilizados textos da Antropologia, da Educação e algumas contribuições da Psicologia, 

mas compreendemos que outras áreas do conhecimento podem agregar em muito neste estudo, 

e que venham principalmente da área de Educação uma vez que o Ensino Religioso é um dos 

campos de prática deste estudo, portanto é preciso que mais pesquisadores desta área 

contribuam no debate sobre as religiões dos orixás no espaço acadêmico e escolar. 

 

4.1 Exú na escola como objeto de estudo escolar 

Este estudo na escola é também uma forma de combatermos o racismo e o preconceito 

que envolve os elementos da cultura africana e afro-brasileira, pois como nos esclarece Prandi 

(2001) este orixá foi associado ao mal por não se encaixar no padrão judaico-cristão de bem X 

mal porque que tem personalidade dúbia, ou até como diz Saraceni (2008) tem tríplice 

personalidade: positiva, negativa e neutra.  

Caputo (2010) traz a questão da resistência à imagem de Exú presente na escola ao 

afirmar “Exu não entra na escola porque este país é racista e o racismo também está presente 

na escola. Além disso, acredito que atravessamos uma fase de avanço significativo dos setores 

conservadores na educação pública.” (p.2). 

E percebemos cada vez mais este movimento conservador principalmente em relação às 

questões de gênero e sobre a religião, pois alguns atores da comunidade escolar confundem o 
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privado e o público pregando valores pessoais em sala de aula e no espaço da escola, prática 

essa que precisa ser legalmente combatida. 

Outra questão que nos chama atenção é que no inicio da catequização portuguesa, a 

imagem de Exú era associada e cultuada em terras africanas como o patrono da sexualidade e 

ligado ao órgão sexual masculino, o que não condizia com a moral pregada pelo Catolicismo 

dominante (SARACENI, 2008). 

Por este motivo, mais uma vez a teologia de Exú foi maculada, tirando-se o símbolo fálico 

e colocando os elementos do diabo cristão: chifres rabo e pés de bode (PRANDI, 2001). 

Todos esses elementos contribuíram para a deturpação da religiosidade africana em solo 

brasileiro e comprometeram a forma de culto dos povos africanos, pois “Ainda hoje, em pleno 

século XXI, apesar de termos leis visando combater o racismo e a favor da liberdade religiosa, 

existe muito preconceito e intolerância religiosa quando se trata da herança africana “( VAZ, 

2014,p.113). 

Portanto, cabe também ao professor do Ensino Religioso a desmistificação e a 

apresentação de elementos da religiosidade africana que não se encaixem nos padrões 

dominantes que merecem serem igualmente conhecidas e respeitadas. 

 
É importante frisar que a cultura afro-brasileira é parte integrante da cultura 
brasileira e se confunde, por assim dizer, com ela. É, pois o ponto de partida e 
de chegada do atual estágio em que nossa sociedade se encontra. É de se 
lamentar que em razão daquelas bases escravocratas antes indicadas, tenha-se 
que considerar os afro-brasileiros como minoria. (CORRÊA, 2008, p.76). 
 

E que este estudo se inicie no período pré-colonização, apresente a resistência destes 

povos no período da escravização e que também apresente elementos de resistência no pós- 

abolição, onde o preconceito e a discriminação ainda são marcas profundas.  

Compreendendo que esta cultura não é minoria, e sim uma parte importante de nossa 

sociedade, e que o papel da escola e principalmente do Ensino Religioso é o estudo e a ampliação 

de saberes sobre as diversas formas de crença e não crença, o conhecimento sobre as religiões 
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de matriz africana se faz presente e necessário nesta busca pelo saber e pela convivência com 

a diversidade, como nos diz Vaz (2014): 

“Num país com tamanha diversidade, a cura da violência religiosa está exatamente no 

acolher a heterogeneidade étnica, cultural, social e religiosa.” (p.125). 

Talvez seja exagero usar a palavra cura, mas que a escola pode promover a discussão, 

a reflexão e ampliação de olhares docentes e discentes e isto sim é uma realidade palpável. 

Para aprofundar o estudo de Exú na escola utilizamos a pesquisa de Santos (2016) que 

analisou como é feito este trabalho com os alunos da rede pública estadual do Paraná nas séries 

finais do Ensino Fundamental e Médio na disciplina de Sociologia, sendo que alguns docentes 

também lecionavam Ensino Religioso. 

 A autora avaliou entre os professores pesquisados o desconhecimento cientifico frente à 

imagem de Exú e a perpetuação de idéias do senso comum nas práticas docentes, salvo raras 

exceções, formadas geralmente por adeptos das religiões de matriz africana, o que traz um olhar 

interno sobre esta divindade.  

E ressalta a importância de uma formação de professores sólida que avance para práticas 

inclusivas e de promoção da igualdade racial e religiosa no espaço escolar.  

 A escola precisa tratar das questões de intolerância religiosa em todas as instâncias esta 

é uma demanda urgente e necessária uma vez que “testemunhamos diariamente 

comportamentos de explícito desrespeito pelos símbolos afro-religiosos, em situações das mais 

variadas, revelando a intolerância aqui existente, quanto ao mundo da espiritualidade ligada aos 

africanos.” (VAZ, 2014, p.114). 

Em destaque para as religiões dos orixás que sofrem historicamente com o preconceito 

enraizado em nossa sociedade. 

E como o objeto de estudo desta disciplina é o Sagrado e suas diversas manifestações, 

portanto a intolerância religiosa é sim conteúdo desta disciplina. 

 

5 Considerações finais 
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A soe bi d(i) are 
Ele faz o torto endireitar 
A so are d(i) ebi 
Ele faz o direito entortar. 
Oriki de Esú em Lagos. 

 

A partir dos estudos e considerações feitas a partir da entidade e ou orixá Exu percebemos 

a urgência na capacitação dos professores acerca desta temática e sobre as religiões dos orixás 

em geral, a fim de que a escola não perpetue a idéia preconceituosa de associar Exu ao demônio 

cristão, não só para garantir a efetivação da Lei 10.639 (BRASIL, 2003) que prevê o ensino da 

cultura e história da África nas escolas, mas também como processo de reconhecimento e 

respeito às diversas crenças que compõem a nossa sociedade. 

Neste sentido escolhemos o oriki acima, que é uma evocação a Exú utilizada na região 

de Lagos e recolhida por Verger (2012) durante suas pesquisas sobre os orixás, que fala de Exu 

que é também o senhor da mudança, que ele possa entortar o direito, ou seja, modificar as idéias 

recorrentes da sociedade sobre o que é considerado bom, correto, o predominantemente aceito, 

para aceitar outras formas múltiplas de crença além da dualidade bem X mal, mas que os nossos 

alunos tenham o direito de conhecer as diversas nuances existentes entre estas duas 

polaridades. 

Que Exú possa endireitar o torto, ou seja, que ele traga à luz o racismo presente no 

preconceito e inferiorização dos cultos afro-brasileiros, que a sociedade reflita sobre este 

silenciamento da população negra tão estimagtizada por séculos de escravidão e segregação 

que não se esgotaram na Lei Áurea, mas que apenas mudaram de configuração e se tornaram 

mais sutis, mas não menos agressivas contra estes povos e suas culturas trazidas das terras 

africanas. 

Que ele traga sim a desordem que faz repensar nossas práticas pedagógicas, que faça 

nossas certezas serem levadas para fora da escola, e que isso nos traga reflexão em todas as 

instâncias em que atuamos. 
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Que as aulas de Ensino Religioso sejam também espaço de Exu, de Jesus, de Buda, 

Khrisna, dos Kami, de Maomé e todas as manifestações do Sagrado, e que nossos alunos 

aprendam nesta diversidade o valor do respeito às individualidades. 

 

Palavras- chave: Exú e Ensino Religioso; Lei 10.639 e Ensino Religioso; Exú. 
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GT 12 – SEXUALIDADES, GÊNEROS E RELIGIÕES: IMPACTOS DO 

DISCURSO RELIGIOSO 

 

Coordenação:  

Me. Daiane Fátima Quadrado Caminero (Unochapecó) 

Me. João José Barbosa Sana (UFES) 

Dr. Mário Antônio Sanches (PUCPR) 

Dra. Myriam Aldana Vargas Santin (Unocapecó) 

Dr. Roberto Antonio Capiotti da Silva (USJ) 

Dr. Anderson Luiz Tedesco (Unochapecó) 

Dr. André Felipe Pereira (Católica SC) 

Dra. Clélia Peretti (PUCPR) 

Dra. Gleyds Silva Domingues (FABAPAR) 

Dra. Jaci de Fátima Souza (PUCPR) 

 

Este Grupo de Trabalho acolheu propostas sobre as relações entre orientação sexual, 

identidade de gênero e os discursos religiosos; propostas sobre os impasses, as tensões e os 

impactos nas religiões e na sociedade contemporânea dos discursos religiosos acerca dos 

processos de redefinição das identidades sexuais e de gênero na esfera pública, religiosa e 

educacional. Também discutiu questões pertinentes as problemáticas atuais relacionadas a 

teologia, gênero, educação e direitos humanos. Acolheu pesquisas que discutiam à correlação 

das diferentes áreas numa perspectiva integradora e interdisciplinar direcionada ao 

aprofundamento e a discussão de questões relacionadas ao princípio da dignidade da pessoa 

humana. Discutiu-se, ainda, o processo da formação humano-espiritual e profissional docente. 
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NAMORO, NOIVADO E CASAMENTO CRISTÃO NA REVISTA MOCIDADE 

 

Luanna Fernanda da Cruz Bach179 

CAPES 

 

1 Introdução 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o discurso acerca do namoro, noivado e 

casamento em uma revista cristã180. Nosso objeto de estudo é a revista Mocidade, periódico 

publicado pela Casa Publicadora Brasileira (CPB), editora pertencente à Igreja Adventista do 

Sétimo Dia, publicada entre o final da década de 1950 até a primeira metade da década de 1990. 

A revista tinha como público alvo a juventude cristã de forma mais geral, não apenas adventista. 

Nosso interesse se localiza no discurso sobre temas em constante debate no meio social, cultural 

e jovem no período pelo qual a revista foi publicada, como o namoro, o noivado e o casamento, 

além da visão acerca das relações sexuais.  

Os estudos sobre religiões e mídia vêm crescendo em diversas áreas, incluindo a História. 

Nas últimas décadas, com o aumento da utilização dos meios de comunicação pelas religiões, 

percebe-se que elas não apenas fazem o uso dessa mídia de forma instrumentalizada, mas por 

meio dela aderem sentidos subjetivos à experiência religiosa. A análise do discurso religioso com 

relação à sexualidade também é um campo em ascendente. Propor uma análise o discurso sobre 

sexualidade e relações de gênero a partir de uma revista cristã possibilita que entendamos melhor 

como as religiões constroem uma visão de mundo própria, além de proporem modelos de 

conduta. Considerando as religiões como representações culturais, a presente pesquisa visa 

contribuir para os estudos sobre religião e mídia, observando como universo religioso cristão 

 
179 Mestranda em História pela Universidade Federal do Paraná. Contato: lfcbach@gmail.com.  
180 Trata-se dos resultados parciais obtidos na minha pesquisa de mestrado, ainda em desenvolvimento.  
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interage com a mídia e constrói, por meio dela, um discurso particular sobre a sexualidade e 

papéis de gênero. 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia está inserida em território brasileiro desde o final do 

século XIX, mas trata-se de uma denominação que nasceu no contexto estadunidense da 

primeira metade deste mesmo século, no seio dos movimentos religiosos messiânicos. Sua 

institucionalização e crescimento ocorreu muito por conta da atenção voltada à mídia impressa, 

que se constituiu como um meio não só de divulgação da mensagem adventista, mas também 

forneceu condições para se estabelecer uma unidade de discurso e coesão doutrinária. Por esse 

motivo, a mídia impressa é um importante canal para a compreensão e análise do discurso 

adventista. Suas revistas são um rico espaço de circulação de ideias, representações, modelos 

e uma visão de mundo própria. Sendo assim, merecem a atenção 

de pesquisadores e pesquisadoras com interesse em fazer estudos das religiões e das mídias 

religiosas e sobre como, para além do uso, elas se tornam um meio para a construção de 

sentidos, experiências e identidades. 

Propor uma análise do discurso, nesse caso, de uma revista religiosa, é entendê-lo como 

uma prática cultural, algo que não tem fim em si mesmo. Rosalind Gill (2008) destaca que todo 

discurso é circunstancial. Sendo assim, entendemos que se deve levar em conta quem profere o 

discurso, como o profere, onde o profere e para quem ele é proferido. Não existindo uma forma 

única de técnicas de análise de discurso, Gill afirma qualquer que seja a perspectiva, elas 

partilham “uma rejeição da noção realista de que a linguagem é simplesmente um meio neutro 

de refletir, ou descrever o mundo, e uma convicção da importância central do discurso na 

construção da vida social” (GILL, 2008, p. 244). Ao analisar o discurso sobre sexualidade, 

namoro, casamento em Mocidade, entendemos de antemão que esse discurso está permeado 

por valores e projeções de mundo específicas de um grupo e de um dado recorte temporal. 

Portanto, temos que ter em mente que “as maneiras como nós normalmente compreendemos o 

mundo são históricas e culturalmente específicas e relativas” (idem, 245). 
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2 Fundamentação teórica 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida a partir da perspectiva da História Cultural das 

Religiões, levando em consideração conceitos como representação e identidade cultural. 

Entendemos que na representação articulam-se prática e discurso. Ela diz respeito à maneira do 

sujeito estar, pensar e sentir-se no mundo, cercando- se de três elementos fundamentais: a 

construção da realidade por determinado grupo social, as práticas que legitimam essa identidade 

social e a existência de instituições que perpetuam essa identidade social (CHARTIER, 1991, p. 

183). No caso adventista: não só a espaço da igreja, mas também as editoras, escolas, hospitais, 

indústria alimentícia. Além disso, há representações do mundo social construídas pela Igreja, 

através dos seus discursos - proferidos não apenas via oral em pregações ou nas suas crenças 

fundamentais, mas também através dos seus canais de mídia, incluindo aqui a mídia impressa. 

Uma importante contribuição da História Cultural foi a renovação do olhar do historiador 

com relação a objetos antes deixados de lado ou pouco creditados como fonte histórica, tal qual 

os periódicos. Através dos periódicos, podemos visualizar representações de grupos sociais, a 

construção de identidades, as disputas e conflitos entre discursos. Nesse sentido, Tania de Luca 

(2008) alerta para a necessidade de uma análise crítica das fontes periódicas, não devendo ser 

usadas como mero canal de confirmações de teorias pré-determinadas, não são apenas fontes 

de informações que confirmem pressuposições do/a pesquisador/a. Devemos buscar sempre 

identificar quem é responsável pela publicação do periódico utilizado como fonte. Em nosso caso, 

trabalhar com a revista Mocidade é trabalhar com um grupo social específico, que é o religioso. 

E, mais especificamente, cristão e adventista. Por conta disso, o periódico é permeado pela visão 

de mundo predominante dentro do grupo o qual a produz. 

Partindo da perspectiva cultural, as religiões são entendidas como um conjunto de crenças 

e práticas individuais e coletivas. De acordo com Sérgio da Mata, com a crescente secularização 

observada a partir do século XIX e sua acentuação no século seguinte, com o avanço da ciência 

– o que colocou em xeque uma série de percepções religiosas de mundo – assistiu-se a um 
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enrijecimento das instituições religiosas e uma tendência ao fechamento para o diálogo, sendo 

sua relação com outras instâncias sociais permeadas por tensões e conflitos (MATA, 2010, p. 

12). Contudo, nas sociedades contemporâneas a experiência religiosa não se resume a apenas 

a isso. As religiões não apenas protagonizaram grandes conflitos, mas através da mídia, por 

exemplo, se reconfigurou e aderiu novas formas de se vivenciar a experiência religiosa. Sendo 

assim, a partir de uma perspectiva cultural podemos estabelecer um meio de investigação sobre 

os usos e os sentidos que a religião dá para a mídia impressa, atentando para a narrativa 

construída através dela. Compreendendo as religiões como representações culturais, elas 

também são espaços de formação de identidades e de uma cultura própria para seus fiéis. 

 

3 Metodologia 

 

As revistas utilizadas na pesquisa foram disponibilizadas para consulta pela Biblioteca 

Pública do Paraná, localizada no centro da cidade de Curitiba, no Paraná. Com uma coleção 

composta por 137 edições de Mocidade, num primeiro momento, foram revisadas todas essas 

edições a fim de mapear os principais temas abordados pela revista e suas possíveis 

transformações ao longo dos anos de publicação. Em seguida, elencamos os temas centrais e 

escolhemos um eixo de abordagem – no caso, os relacionamentos amorosos e o exercício da 

sexualidade. A partir disso, foi feita uma leitura minuciosa dos artigos que tratam de namoro, 

noivado e casamento, analisando as principais questões levantadas nesses textos, organizando 

grupos de artigos com assuntos em comum.  
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4 Resultados e Discussão 

 

 Mesmo que se trate de uma pesquisa em andamento, foi possível observar algumas das 

preocupações mais frequentes com relação ao namoro, noivado e casamento. A mais recorrente 

diz respeito ao exercício da sexualidade em cada uma dessas relações. Ao comentar sobre as 

transformações ocorridas durante a puberdade (tanto físicas quando na “personalidade”), 

observamos dois fatores: no que tange às transformações físicas, elas são comumente 

justificadas para fins reprodutivos. Nas alterações da personalidade, há uma divisão marcada 

pela questão de gênero, uma vez que nessa fase os meninos desenvolveriam uma “agressividade 

física e sexual”, enquanto nas meninas prevalece o cultivo de delicadeza, afetividade e instinto 

materno. 

 Sobre o namoro e o noivado, eles são considerados etapas pré-matrimoniais. Essas 

relações são sempre colocadas como heterossexuais e monogâmicas. De acordo com o discurso 

de Mocidade, em ambas há a necessidade de se respeitar certo tempo: não podem se alongar 

muito (pois mostraria um desinteresse em se casar, especialmente por parte do rapaz), mas 

também não devem ser aceleradas, deixando o casal ser tomado pela pressa da paixão. São 

períodos para o homem e a mulher se conhecerem, conversarem, cultivarem gostos comuns, 

mas não para se relacionarem fisicamente ou sexualmente – isso estragaria a “dádiva” reservada 

ao casamento – o ato sexual. Seguindo os preceitos cristãos, o amor verdadeiro e recíproco que 

um sente pelo outro deve levar o casal a um namoro sadio, no qual ambos passam a se conhecer 

melhor; e ao noivado, que é a declaração da intenção de casar, e período no qual o casal pode 

ficar ainda mais próximo - mas sem abdicar dos limites de contato físico e sexual. 

 É nesse momento que o noivo e a noiva têm maior possibilidade de observar se há 

harmonia entre ambos. Caso não se sintam aptos a levar uma vida conjugal feliz e harmônica, “é 

melhor um noivado rompido que um casamento fracassado”. A revista, de modo geral, mantém 

esse posicionamento ao longo dos anos. O cuidado em não incentivar relacionamentos (namoros 

e principalmente noivados) de forma irrestrita, de modo a preservar a juventude de um casamento 
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infeliz, que pode vir a resultar em traições e divórcio, medidas fortemente condenadas pelo 

discurso de Mocidade. 

 O sexo como prova de amor sempre foi uma preocupação manifesta nas páginas de 

Mocidade. Em maio de 1967, a seção “Forum de Problemas da Mocidade” tratou desse problema 

enfrentado pelas jovens que “cedem às exigências íntimas dos rapazes”. De acordo com o artigo, 

uma vez rompida a barreira, é difícil resistir às novas tentações. Ceder a uma relação sexual 

prematura é, no discurso da revista, algo de jovens moças que se sentem inferiores. Quando 

namorando, ela pode mais facilmente ceder aos desejos do namorado e dar-lhe uma “prova de 

amor”, afinal, a união física faz parte de um amor verdadeiro, mas nem sempre é compreendido 

seu verdadeiro propósito: ser algo que só possa ser desfrutado em sua plenitude dentro dos 

contornos do matrimônio. Porém, o sentimento de amor não é razão suficiente para a entrega 

física. 

 O noivado foi um assunto tratado com maior frequência partindo de 1958 e ao longo da 

década de 1960. A partir da década de 1970, com as transformações da sociedade e a forma de 

ver e viver as relações estando em constante contestação e transformações, a revista busca 

orientar a juventude sobre os cuidados que se deve ter durante o namoro. A pressão para sexo 

pré-matrimonial como um problema enfrentado pela juventude começa a se fazer mais presente 

nas páginas de Mocidade, comumente associado à maior liberação sexual e o advento da pílula 

anticoncepcional, que começa a ter seus impactos associados a gestações indesejadas, aumento 

das “doenças venéreas” e desvalorização dos votos de castidade durante o namoro. 

 Em uma de suas primeiras edições, a revista já afirma que “nenhuma experiência que se 

tem na vida humana atinge as proporções da do matrimônio, em que duas pessoas de origem, 

natureza e educação diversas se unem na maior das intimidades, para juntas dirigirem para 

sempre o barco da vida” (SPALDING, 1958, p. 10). Dessa forma, indica que o casamento tem 

caráter vitalício. Com isso, alerta para os cuidados que os jovens cristãos devem ter ao longo do 

namoro e do casamento, com relação ao amor, não devendo ser tomados por impulsos comuns 

ao início de namoro. Observamos também que o discurso da revista sempre se volta para o 
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caráter “santo” do casamento. Mais do que uma união burocrática, é um matrimônio - a união 

entre um homem e uma mulher sob o olhar de Deus. 

 Ao longo da década de 1960, diversas são as matérias sobre casamento que se dedicam 

a mostrar formas de se adequar à vida matrimonial nos primeiros anos de casamento, o que pode 

vir a mudar na relação do casal do namoro e noivado para o matrimônio, as atribuições 

matrimoniais das mulheres e dos homens, comumente reforçando os papéis tradicionais de 

gênero. Numa relação dicotômica em que o homem é o chefe da casa e o “pai de família”, a 

mulher é a dona de casa e “rainha do lar”, a moça é cercada de características idealizadas como 

naturalmente femininas, tais quais a pureza, doçura, paciência e instinto materno, em 

contraposição às características consideradas tipicamente masculinas, como racional e provedor. 

 A década de 1970 é marcada por uma nova perspectiva de abordagem com relação ao 

casamento por conta do aumento das taxas de “desquite” e da iminência da regulação dessas 

separações através da Lei do Divórcio, que vem a ser oficializada em 1977. Como já vimos, nas 

páginas de Mocidade o casamento é enquadrado, antes de tudo, como uma instituição divina. E, 

sendo assim, deve ser indissolúvel. Na edição de setembro de 1982, o artigo “Casamento: um 

assunto sério” faz referência a um “triângulo amoroso” composto pelo marido, pela esposa e por 

Deus, que nada mais é do que uma fórmula ideal que “cimenta o casamento com a argamassa 

do amor verdadeiro e de alegria” (CAMPOS, 1982, p. 11). O casamento em comunhão com os 

princípios morais e cristãos torna-se matrimônio. Nesse esquema, quanto mais próximos de 

Deus, mais próximos o casal estaria próximo um do outro.  

 A partir do que foi observado no discurso de Mocidade em suas seções, artigos e testes, 

o casamento deve ser permeado por respeito, amor, paciência, dedicação, companheirismo e 

uma vida sexual satisfatória a ambos. No que tange ao sexo, quem se guarda até o casamento 

teria a “experiência completa” da relação sexual. O “fazer amor” de verdade. Porém, pouco se 

fala da experiência sexual quando o assunto é casamento propriamente dito, diferentemente das 

matérias sobre namoro e noivado, que buscam sempre apresentar os problemas acarretados 
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pelas relações sexuais fora dos contornos matrimoniais e falar sobre a realização que é obtida 

quando praticadas no casamento.  

Algumas “regras” perpassam períodos e se cristalizam nas páginas da revista, como a 

necessidade do matrimônio como inerente à natureza humana e sua indissolubilidade, além de 

ser considerado uma experiência carregada de valor moral e religioso. Outras passam por 

adaptações, por pressões sociais ou demandas de leitores e leitoras atentas às novas formas de 

vivenciar o casamento e a vida sexual. O trabalho assalariado da mulher, como exemplo, passa 

a ser aceito e estimulado a partir da década de 1980, seja por uma pressão econômica, uma vez 

que o período foi bastante turbulento, seja por uma maior aceitação no meio cristão da figura da 

mulher que trabalha. Isso implica diretamente na dinâmica da vida conjugal. A gestão da vida 

sexual do casal também passa por reformulações, pois num primeiro momento não se fala em 

controle/planejamento familiar ou métodos contraceptivos. Só na década de 1980 passa a ser 

mais do que aceito, mas também esperado dos casais, especialmente dos recém-casados. 

 

5 Considerações Finais 

 

Na revista Mocidade, podemos observar a escolha pela manutenção de um discurso que 

sustenta os valores defendidos pela igreja e pelos princípios cristãos, como a “pureza” e a 

virgindade, a função do namoro e noivado de preparar os casais com um conhecimento “teórico” 

sobre o sexo, a defesa das relações sexuais “saudáveis” e monogâmicas, limitadas aos contornos 

do casamento, a necessidade de uma educação sexual da juventude que esteja de acordo com 

os princípios religiosos. 

A revista mostra-se sempre preocupada em aconselhar jovens moços e moças da 

importância de se respeitar a “etapas da vida”, especialmente no tocante à preparação para o 

casamento. O namoro não é condenado, mas incentivado desde que seja com a pessoa certa e 

em momento apropriado. Sobre isso, algumas edições buscam auxiliar a/o jovem a não se deixar 

levar por paixões repentinas, enfatizando que não existe amor à primeira vista, e que um noivado 
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e casamento prematuro pode acabar mal, quando o casal é tomado pela paixão sem refletir se 

de fato amam seu par. Outro alerta feito é o perigo das jovens caírem na armadilha da “prova de 

amor”, na qual o namorado a pressiona para terem relações sexuais a fim de provar que os 

amam. 

É interessante notar que, mais do que definir uma “função” para o sexo, eles se 

preocupam em definir o lugar do sexo: dentro dos contornos matrimoniais.  A educação afetiva e 

sexual promovida pelo discurso cristão da revista está circunscrita dentro da perspectiva de um 

“sexo bem educado”, a vivência sexual sadia, monogâmica e reservada ao casamento. Esse 

discurso se propõe abranger um público leitor cristão amplo, abdicando de marcas identitárias 

adventistas a fim de não repelir leitores de outras denominações. Para eles, a juventude tem que 

estar atenta às armadilhas criadas pelas “novas ideias” trazidas pela revolução sexual. A 

conscientização sobre temas que circulam em torno do sexo busca estabelecer um cerco 

controlável de informações que respaldam o modelo de relação defendido pela revista. O objetivo 

é informar antes que eles saibam por outros meios, baseado em ideais dissidentes ao discurso 

religioso. Este que se organiza através de uma preparação da juventude, pela educação sexual 

cristã; a contenção do sexo no caso do namoro e noivado e a promoção do sexo, quando exercido 

dentro enlace matrimonial. 

 

Palavras-chaves: namoro; noivado; casamento; sexualidade; mídia religiosa. 
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ESPÍRITO SANTO - A FACE FEMININA DE DEUS: Teologia feminina da imagem 

Deus a partir do conceito bíblico Ruah 

 

Katheleen Carnio Da Cruz 

 

1 Introdução 

 

Desde o princípio das civilizações, o ser humano busca entender suas divindades e 

recorrendo à pergunta “quem é Deus” elaboram as mais variadas respostas. Então ao longo dos 

séculos, as religiões vão ganhando forma, e desenvolvendo as suas diversas teologias e dogmas.  

Destacamos que, entre tantas manifestações religiosas, primeiramente o judaísmo e, 

posteriormente, o cristianismo, revela-nos algo novo: a imagem de Deus está refletida na 

humanidade, não mais em fenômenos naturais, a animais ou seres antropozoomorficos ou 

somente relacionada à figura de um rei. 

Logo no início da Bíblia, encontramos o relato “Deus criou o ser humano a sua imagem e 

semelhança; homem e a mulher Ele os criou” (Gn 1,27). Deste modo, a Escritura deixa claro que 

homem e mulher são locais de revelação de quem Deus é, parafraseando com o autor Leonardo 

Boff (2013, p.172) “O masculino e o feminino são caminhos humanos que nos levam a Deus e 

caminhos divinos que nos levam ao ser humano, homem e mulher”.  

Observa-se que na compreensão judaico-cristã, a imagem de Deus está diretamente 

ligada a um único gênero, o masculino. Deus é entendido como homem não somente na 

linguagem, mas também na concepção cultural desde a antiguidade. 

O objetivo deste trabalho não é deslitimizar os aspectos do masculino na construção da 

imagem de Deus, mas em ressaltar o feminino. Nossa base de reflexão será a Terceira Pessoa 

da Trindade, chamada pelo Antigo Testamento de “Ruah” uma palavra hebraica feminina. 

             É comum encontrar grande resistência para romper com os estereótipos que constituem 

a imagem de um Deus exclusivamente masculino. Porém, sua importância está além de contribuir 
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para uma compreensão mais adequada da identidade divina. Mas também, a partir da 

assimilação que na mulher também se reflete a divindade pode se proporcionar uma visão mais 

positiva a respeito do gênero feminino, que por tanto tempo foi visto de forma inferior.         

De acordo com a teóloga Elisabeth A. Johnson (1995, p.18,35) “O modo de falar em 

relação a Deus dá a forma e a orientação a vida” e também afirma que “A linguagem cristã que 

herdamos em relação a Deus evoluiu dentro de uma estrutura que não valoriza a humanidade 

singular e igual da mulher a traz consigo as marcas desta predominância”         

    Segundo a filosofa e teóloga Mary Daly, “181se Deus é masculino, então o masculino é 

Deus”.  Aqui está um grande problema, pois tal visão pode ajudar a sustentar preconceitos 

teóricos e práticos, como, por exemplo, a ideia de que a mulher é um ser secundário, em 

circunstância de subserviência.        

        A frente de uma sociedade que deriva de uma sociedade patriarcal, a mulher luta 

pelo seu espaço. Ainda se observa que centenas de mulheres sofrem com preconceitos sociais, 

abusos físicos e emocionais. 

Perante tal contexto, refletimos em que medida o discurso cristão pode ainda legitimar 

uma condição de inferioridade da mulher. Parece-nos importante considerar que a imagem de 

Deus teria sido vinculada fortemente ao masculino, exigindo-se uma ressignificação no atual 

contexto em que vivemos. Seria insuficiente um discurso que apenas fale de um Deus 

misericordioso com as mulheres. É preciso ir além: a face feminina reflete também a imagem de 

Deus, as virtudes femininas são lugares da revelação divina, sobretudo da ação do Espírito Santo. 

Levantando as hipóteses: Diante de uma análise bíblica profunda e adequada desde o 

Antigo Testamento é possível fundamentar a imagem de um Deus feminino na tradição judaica 

cristã? Ao emergir de uma imagem feminina de Deus, é possível destacar características 

importantes singulares, que ajudam a explicitar quem é esse Deus feminino, aquele que expressa 

no seu agir uma dimensão feminina? A partir dessa caracterização de um Deus feminino na 

 
181  DALY, M. Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Women's Liberation cit (nota) 14,19. 
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Bíblia, existe a possibilidade de desenvolver uma antropologia, ou seja, seria possível fazer uma 

correlação de tais características divinas (como por exemplo, gerar, proteger, ajudar, cuidar, 

inspirar, consolar, perdoar e acolher) com o ser humano, especialmente propondo uma 

antropologia à mulher. 

A cada dia as mulheres buscam espaço de maior notoriedade em meio à sociedade. Não 

é diferente adentro da religião. Alcançar uma circunstância de equivalência e equidade é um 

objetivo que impulsiona ações, movimentos e também novas reflexões a respeito de antigos 

temas. 

Consequentemente, desenvolve-se a Teologia feminista, um âmbito de reflexão de 

relevância, que reconsidera as práticas as interpretações das escrituras e as tradições na 

perspectiva da mulher. Diante da necessidade das igrejas se abrirem para o reconhecimento do 

avanço do papel das mulheres entre as autoridades religiosas e no clero, a teologia feminista 

busca uma ressignificação da linguagem e da imagem de Deus, bem como a reflexão sobre o 

local que a mulher ocupa em relação aos estudos, ministérios, carreira e maternidade.  

A teologia hodierna busca dar resposta para problemas emergentes.  Diante dos cenários 

de desigualdades de gênero, torna-se necessário debater sobre os paradigmas religiosos 

incoerentes que durante centenas de anos foram fundados em conceitos teológicos.  

 

2 Fundamentação teórica 

 

É difícil dissociar a imagem do Deus criador e pai do masculino e também sendo Jesus 

na sua encarnação um homem, o Espírito Santo nos abre um espaço ainda pouco explorado qual 

nos possibilita desenvolver uma imagem feminina da face de Deus. Segundo Boff: 

Uma víscera masculina impede que vejam tais realidades, feitas pela cultura e 
pelas igrejas, invisíveis e insignificantes, pois tudo é centralizado no homem e no 
masculino. Deus é masculino, Jesus é homem e a igreja romano-católica é 
dirigida exclusivamente por homens, geralmente provecta. As categorias 
antropológicas do feminino e do masculino (animus/ anima) não foram 
descobertas como princípios estruturadores da existência seja do homem seja 



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

428 

da mulher, e a sua relevância para a nossa compreensão de Deus (BOFF, 2013, 
p.81). 

 
Diante das características do Espírito que são associadas comumente as mulheres e a 

maternidade como gerar, proteger, ajudar, cuidar, inspirar, consolar, perdoar e acolher. Mas 

também como força que age de forma imprevisível e surpreendente. De acordo com Libanio:  

 
Portanto a palavra, o caminho não deu conta. O filho não deu conta, o Pai 
também não, então resolve mandar o Espirito, o lado feminino de Deus! Alegrem-
se mulheres! A palavra espírito, em hebraico é feminina: Ruah. Talvez as 
mulheres saibam mais aconchegar, interiorizar as normas, as realidades de fora, 
o que é objetivo. Vem o Espirito que vai tocando o rebeldezinho o acalmando 
para encontrar o sentido da vida. Muitas pessoas se agitam e não encontram 
calma, e quem tranquiliza é suave, o silencio, o aconchego é o Espirito Santo. 
Ele vai trabalhar um por um, interiorizando o projeto do Pai na caminhada do Filho 
(LIBANIO, 2010, p.104).   
 

Instiga-nos a aderir uma nova concepção que trabalha com uma dimensão emocional e 

afetiva do ser humano, que procura relacionar-se com a divindade por meio de uma relação de 

amor e não de medo. 

Também a partir de uma ressignificação do termo Espírito que hoje compreendemos a 

como masculino, pois deriva da palavra latina Spiritus qual é masculina sucessora da palavra 

grega pneuma πνεύμα que é neutra da, mas que originalmente emerge do substantivo. 

 

3 Metodologia 

 

Para elaboração da pesquisa será utilizado o método dedutivo a partir de pesquisa 

bibliográfica, literatura de livros, artigos, dicionários teológicos e bíblicos, verbetes. Também 

analise de textos bíblicos. 
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4 Resultados Parciais 

 

Para desenvolver uma Teologia feminina da imagem Deus e suas aplicações 

antropológicas a partir do conceito bíblico Ruah da teologia do Espírito Santo. Nos deparamos 

com as seguintes questões: primeiramente para fundamentar a possibilidade de uma imagem 

feminina de Deus na tradição judaica cristã.  

 
Ao observar textos do antigo testamente e novo dos deparamos mesmo com o 
desafio de romper as barreiras de um patriarcado estrutural como cita 182Maria 
Clara Bingemer  
A bíblia é um livro fortemente marcado por uma cultura patriarcal onde o 
predomínio do homem-varão a todos os níveis se fazia sentir de maneira 
determinante. Escrito por homens membros de uma sociedade governada e 
dirigida por homens, na qual a mulher era sempre colocada na posição de 
subalterna, a bíblia foi além disso, ao longo destes 20 séculos de história da igreja 
sempre interpretada igualmente por homens. A leitura que dela se fez até hoje só 
podia mesmo ser- como realmente foi- uma leitura determinada pela visão 
masculina do mundo, da sociedade da revelação e do próprio Deus. 
 

5 Considerações Finais 

 

É possível fundamentar a possibilidade de uma imagem feminina de Deus na tradição 

judaica cristã, mesmo com as dificuldades que se encontra no antigo testamento. 

Caracterizar as dimensões femininas do Espírito Santo - a Ruah. além do próprio 

significado da palavra, as características femininas e que arquetipicamente foram assimiladas as 

mulheres podem ser correlacionadas ao espírito.  

Se faz muito necessário implicar as características femininas da Ruah numa antropologia 

teológica cristã na perspectiva da teologia feminina. 

 

Palavras-chaves: Gênero; Feminino; Imagem; Deus; Espírito Santo. 

 
182 BINGEMER,M.C. O segredo feminino do mistério ,p 38 
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VALORIZAÇÃO RECONHECIDA DAS UNIÕES HOMOAFETIVAS COMO VIVÊNCIA 

LIBERTADORA: novas percepções 

 

Albina Lurdes Mattana Minozzo183 

 

1 Introdução 

 
As reflexões deste estudo abordam as uniões entre pessoas do mesmo sexo, que tenham 

por características o afeto, a solidariedade, a estabilidade, duração e intenção de constituir 

família. 

Faz-se necessário desconstruir as opiniões contrárias ao casamento homossexual, com 

argumentações que evidenciam a justeza de se estender direitos iguais aos casais do mesmo 

sexo, inclusive o reconhecimento legal da união civil. 

Para Bunchaft (2012), “o debate sobre os direitos das uniões homoafetivas constitui um 

dos tópicos mais controversos do direito constitucional”.  

Não é possível falar em homossexualidade sem falar em “afeto” e “as uniões de pessoas do 

mesmo sexo nada mais são do que vínculos de afetividade” (DIAS, 2000).  

Na definição de família e no texto jurídico, o direito homoafetivo, busca localizar seu 

fundamento no afeto. O amor familiar entre os envolvidos é o principal elemento a ser considerado 

quando se visa o reconhecimento de uma relação. Ou, tem-se que a afetividade está na 

concepção das relações familiares devendo-se garantir proteção às diversas formas e entidades 

familiares fundamentadas no afeto, visto que o ponto comum entre todas as famílias é o amor. 

 
183 Especialista em Sexualidade Humana: Educação e Terapias (Universidade Positivo). Graduada em Teologia pela 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Graduada em Enfermagem. Pesquisadora no Grupo Bioética 
Humanização e Cuidados em Saúde da PUCPR-CNPq. Contato: albinaminozzo@yahoo.com.br 
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O movimento LGBTs (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) dominante, 

usa a ideia de homoafetividade de forma estratégica, mas tem afirmado com clamor crescente a 

necessidade de reconhecimento desse afeto. 

No enfrentamento à homofobia e luta pela cidadania homossexual (AMORIM & AGUIAR 

JUNIOR, 2015) referem que apesar do reconhecimento jurídico das uniões homoafetivas, a 

homossexualidade ainda é tratada como forma de orientação sexual inferior à 

heterossexualidade, e isso se traduz em lacunas legislativas sobre o direito à livre vivência e 

manifestação da orientação sexual. 

Barroso (2011) relata que, milhões de pessoas do mesmo sexo convivem em parcerias 

contínuas e duradouras, caracterizadas pelo afeto e pelo projeto de vida em comum.  

A aceitação social e o reconhecimento jurídico dessas convivências são relativamente 

recentes e, consequentemente, existem inseguranças acerca da forma como o Direito deve lidar 

com tal temática. 

Regulamentada no código civil de 2002, por força dos princípios da igualdade, da 

dignidade da pessoa humana, da liberdade e da segurança jurídica, foi votada a procedência, e 

o reconhecimento da “união homoafetiva” como entidade familiar e foi aplicado, por analogia, o 

regime concernente à “união estável”. 

Precisamente em relação à concessão de direitos previdenciários e sucessórios que a 

equiparação legal à união estável, revela-se fundamental (BUNCHAFT, 2012). 

A Constituição de 1988, fundada na igualdade de todos, não contém norma expressa 

acerca da liberdade de orientação sexual. Consequentemente, não menciona às uniões 

homoafetivas. Aceita como entidade familiar às uniões heterossexuais; a união estável entre o 

homem e a mulher. 

O objetivo delineado deste opúsculo é analisar as implicações subjetivas da escolha do 

afeto no reconhecimento das uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo, como forma de 

eliminar a discriminação dos direitos sexuais do indivíduo, confrontando com a dignidade inerente 

à pessoa, e aos direitos humanos, com novas percepções. Objetiva igualmente, analisar as 
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visões conflitivas, sobre a possibilidade de pares homoafetivos serem ou não contemplados a 

partir do instituto jurídico “família”. O Código Civil Brasileiro reconhece como entidade familiar a 

união entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família. A união homoafetiva regulamentada em 

2002, por princípios bioéticos teve o reconhecimento como entidade familiar denominada de 

“união estável”, porém, sem as prerrogativas da heteroconjugabilidade. Sob as percepções da 

Bioética e da Teologia, as discussões conseguintes às polêmicas que envolvem o 

reconhecimento social e jurídico das uniões homossexuais, como instituições familiares, parecem 

ser permanentes. Propõe-se, portanto, refletir sobre os direitos civis do ser humano à luz do 

pensamento cristão, seguindo as premissas do Evangelho. 

O método utilizado para o desenvolvimento deste estudo será o de revisão da literatura, 

considerando o descritivo da Constituição Federativa do Brasil de 1988, e de alguns descritores 

tais como Maria Berenice Dias, Maria Eugênia Bunchaft, Naiana Bezerra, Luís Roberto Barroso 

entre outros. 

 

2 Desenvolvimento 

 

A não-aceitação por parte do Estado da homoconjugabilidade é contraditória com a Carta 

Maior do Brasil, que não percebem pela invisibilidade pessoas que vivem a diversidade sexual 

como cidadãs, faltando com o respeito aos seus direitos. 

Nada, além da ignorância e do preconceito, justifica qualquer discriminação aos gays, 

lésbicas e transgêneros (MOTT, 2006). 

Apesar de ser direito, o § 3º do artigo 226 da Constituição Federal não reconhece 

expressamente a união homoafetiva, inexistindo normas específicas ou regulamentação legal. 

Nenhuma lei pode discriminar os homossexuais; uma aspiração de muitas lésbicas e gays; 

com as bênçãos de Deus; segurança social e legal; aumento da respeitabilidade da 

homossexualidade; são algumas razões que justificam a convicção de que a legalização do 
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casamento entre pessoas do mesmo sexo representa uma conquista importantíssima para a 

liberação homossexual, uma verdadeira revolução politicamente correta, que deve ser abraçada 

por todos quantos defendam um mundo igualitário regido pelo amor e não pelo ódio. Conquista 

que beneficiará não apenas os homossexuais, mas a toda sociedade, que passará a conviver 

mais harmonicamente com formas alternativas de uniões matrimoniais (MOTT, 2006). 

Existe uma heterogeneidade social, cultural e sexual de cidadãos iguais em dignidade, já 

que segundo Laffer (1988), “a cidadania é o direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade 

e direitos dos seres humanos não é um dado”. É um construído da convivência coletiva, que 

requer o acesso ao espaço público. 

Conforme Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e elencados por FACCHINI 

(2018) lê-se: 

 
Art. II. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e liberdades 
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de 
raça, cor, sexo, língua, opinião, ou de outra natureza, origem nacional ou social, 
riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Art. III – Toda pessoa tem 
direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. (...) Art. V - Ninguém será 
submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 
degradante. (...) Art. VII - Todos são iguais perante a lei e tem direito, sem 
qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção 
contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer 
incitamento a tal discriminação. 
 

O aprofundamento do impasse criado pela não-aceitação por parte do Estado da 

homoconjugabilidade, com seus consequentes direitos, e a realidade concreta, deu-se pelo fato 

de pessoas homossexuais estarem assumindo publicamente sua identidade e exigirem, como 

cidadãs respeito aos seus direitos, sem a necessidade de se utilizar subterfúgios para designar 

o que é de fato “casamento” (MELLO, 2005). 

Relata Bunchaft (2012), que parte da jurisprudência brasileira também resiste em 

equiparar as uniões homoafetivas às entidades familiares, impedindo a distribuição das 

demandas às varas de família. 
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O direito à homoafetividade, além de estar garantido pelo princípio da isonomia, cuja 

dedução é a coibição de intolerâncias desumanas, também se abriga sob escolha da orientação 

sexual que é questão de liberdade (DIAS, 2015). 

Em face da ausência de diretrizes normativas próprias para essas questões, impõem-se 

algumas indagações e linhas de investigação, dentre as quais, um questionamento elencado por 

Barroso (2011): a Constituição considera legítima a discriminação das pessoas em função de sua 

orientação sexual? -a referência feita à união estável entre homem e mulher significa uma 

proibição da extensão de tal regime jurídico às uniões homoafetivas? 

Frente a esses questionamentos, surge nova indagação: qual regime jurídico deve ser 

aplicado às uniões homoafetivas: o das sociedades de fato; ou o da união estável? 

 Discorrendo sobre os princípios da liberdade e da igualdade, a desembargadora Maria 

Berenice Dias (2006), aponta que: 

 
A regra maior da Constituição brasileira é o respeito à dignidade humana, 
servindo de norte ao sistema jurídico nacional. A dignidade humana é a versão 
axiológica da natureza humana. Esse valor implica dotar os princípios da 
igualdade e da isonomia de potencialidade transformadora na configuração de 
todas as relações jurídicas. 
 

Em épocas sucessivas da evolução do pensamento humano, a condição homossexual foi 

tratada com intolerância, atrocidade, barbárie, crueldade, como malignidade, perversidade e 

coisa desprezível. 

A Constituição Brasileira em seu Art. 1º relata que a República Federativa do Brasil, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito tem cinco fundamentos visando garantir os direitos 

Humanos: O terceiro fundamento elencado, a dignidade da pessoa humana.  

Apesar da ausência de normatização explícita, as uniões estáveis homoafetivas, vêm 

conquistando aceitação e respeito. Até o Estado, aos poucos vai manifestando o reconhecimento 

de tais uniões. Em determinadas situações e para determinados fins, o Poder Público já atribui 

às uniões entre pessoas do mesmo sexo, status semelhante ao das uniões entre homem e 
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mulher. Contudo, em diversos tribunais ocorrem pronunciamentos judiciais divergentes sobre as 

referidas uniões.  

A dignidade da pessoa humana é uma qualidade intrínseca, inseparável de todo e 

qualquer ser humano. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Propõe-

se, portanto, reflexão sobre os direitos civis do ser humano na esteira do pensamento cristão. Na 

perspectiva de Tomás de Aquino, a mais remota expressão “dignitas humana” deriva do fato de 

o ser humano, ser criado à imagem e semelhança de Deus, e, portanto, ter dignidade inalienável 

(FACHIN 2009, descrito por BEZERRA 2017), indicando que o simples fator humano é o 

suficiente para ensejar o direito à dignidade. 

O não reconhecimento da união homoafetiva também ofende o princípio da isonomia, que 

consiste no direito que todos têm a tratamento idêntico pela lei. 

"Não assegurar qualquer garantia nem outorgar quaisquer direitos às uniões homoafetivas 

infringe o princípio constitucional da igualdade, revela discriminação sexual e violação aos direitos 

humanos, pois afronta o direito ao livre exercício da sexualidade, liberdade fundamental do ser 

humano que não admite restrições de quaisquer ordens." (DIAS, 2015). 

Por meio de leituras incompletas, preconceituosas, até mesmo fundamentalistas dos 

textos bíblicos, o cristianismo transformou a homossexualidade em ameaça aos alicerces da 

sociedade. Sacralizando o matrimônio heterossexual e a concepção de família que dele deriva, 

qualquer tentativa de ultrapassar esse limite é denominada como ameaça, anomalia e até mesmo 

pecado. 

Diante de novos questionamentos que se apresentam à igreja, o teólogo deve se utilizar 

de instrumentos críticos, arriscar novas reinterpretações da linguagem da fé, considerando a 

questão histórica que provocou certos acontecimentos, não reduzindo-as a uma unidade doutrinal 

simples (GEFFRÉ, 1989).  

Devido à explosão cultural abriu-se espaço hoje para a aceitação de um pluralismo 

teológico que não se contenta em seguir uma regra de fé imposta e acabada que não condiz com 

a fé pessoal diante das particularidades do ser humano: “Que importância tem para mim uma 
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linguagem que não é verdadeira para mim? [...] Que importância tem para mim uma verdade que 

me separa de meus irmãos?” (GEFFRÉ, p. 96). Diante de questionamentos que não nos fazem 

sentido é imprescindível considerar que algumas renovações vêm de baixo e não de cima.  

A interpretação do texto não deve ficar restrita a uma teologia particular, mas o sujeito 

interpretante deve ter seu espaço de liberdade para entregar-se à pesquisa emergente do seu 

tempo, sempre a partir da tradição, visto que, o evento Jesus Cristo carrega um sentido 

inesgotável de interpretação criativa (GEFFRÉ, 1989). 

 

3 Considerações finais 

 

Práticas libertadoras precisam ser bioética e teologicamente fundamentadas para 

favorecer a inclusão de pessoas homossexuais na comunidade eclesial, reconhecimento das 

uniões estáveis igualitariamente, de acordo com padrões heteronormativos, entre outras, como 

forma de quebrar esses paradigmas incongruentes e discriminatórios. Mas, para isso, é preciso 

ressignificar a compreensão da sexualidade humana à luz dos direitos humanos. 

Deve-se batalhar pela eleição de direitos mais elementares como justificativa para a 

garantia de direitos às populações LGBTs brasileiras: direitos humanos de liberdade, igualdade 

e não-discriminação. Indica-se, assim, a possibilidade de conversão das uniões estáveis 

homoafetivas, já aceitas no ordenamento jurídico brasileiro, em casamento civil homoafetivo. 

É mister, que se aprofunde essa temática com reflexões sólidas e fundamentadas nos 

Direitos Humanos e a luz do Evangelho, para que se possa construir uma sociedade livre e 

soberana. Onde todos tenham sua dignidade respeitada e possa em tudo e acima de tudo fazer 

prevalecer o princípio básico do AMOR. 

 

Palavras-chaves: homoafetividade; uniões estáveis; práticas emancipatórias; dignidade; direitos 

humanos. 
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VÍNCULO ENTRE SEXUALIDADE E AMOR NO MAGISTÉRIO DA IGREJA 

 

Kathleen Vieira184 

Mário Antônio Sanches185 

CNPq 

 

1 Introdução 

 

Este trabalho busca um recorte na ampla pesquisa realizada atualmente sobre educação 

sexual e reprodutiva em comunidades cristãs, com enfoque na relação entre a sexualidade e o 

amor, com base nos documentos da Igreja Católica. 

A necessidade de se aprofundar no estudo sobre Educação Sexual partiu dos catequistas 

da Paróquia Nossa Senhora da Luz, ainda em 2017, principalmente pelos relatos de dificuldades 

dos catequistas de quinta etapa em comunicar este assunto que desperta tanta curiosidade  nos 

adolescentes e que, por falta de orientação, acabam formando opiniões entre eles que, na maioria 

das vezes, tem um prisma equivocado quanto à doutrina da Igreja e, pior, acabam criando uma 

imagem de uma igreja opressora e controladora. Essa imagem, às vezes pode ser reforçada 

pelos próprios catequistas que, com uma visão rígida e uma orientação baseada no "pode / não 

pode" acabam por chancelar a percepção dos jovens. 

Para a teologia, é fundamental, verificar o quanto a teoria e a doutrina da Igreja Católica 

estão realmente presentes na vivência em comunidade. Para isso, foi aplicado um questionário 

na Paróquia Nossa Senhora da Luz (Pinhais – PR) conforme o projeto de origem, pelo qual se 

identifica o quanto os pais de catequizandos compreendem do assunto. O questionário possui 

perguntas específicas sobre a relação entre sexualidade e amor, para uma melhor análise.  

 
184Graduanda em Teologia pela PUCPR. Contato: kathleenvieira21@gmail.com.com 
185Professor Titular da PUCPR. Pós-doutorado em Bioética na Cátedra de Bioética da Universidad Pontificia Comillas. 
Contato: m.sanches@pucpr.br 
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Mapeando os resultados, se obtém um panorama do quanto as opiniões dos pais se 

aproximam ou distanciam da doutrina da Igreja, e então pode-se planejar uma formação para 

catequistas da paróquia, pais e familiares sobre os temas com maiores divergências. 

O objetivo deste trabalho é relacionar o posicionamento do Magistério da Igreja Católica 

com o posicionamento dos pais de crianças e adolescentes da catequese de uma comunidade 

em relação ao vínculo entre Sexualidade e Amor. Como objetivos específicos tem-se: identificar 

nos documentos do Magistério da Igreja o vínculo entre Sexualidade e Amor, mapear o quanto 

os pais de crianças e adolescentes da catequese relacionam Sexualidade e Amor, e relacionar o 

posicionamento do Magistério da Igreja com a visão dos pais sobre o tema estudado. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

A sexualidade vem há muito tempo tendo um caráter negativo e na antiguidade uma das 

maiores escolas filosóficas antigas – o estoicismo – intensificou esta visão. Esta corrente de 

pensamento transformou radicalmente a importância que os filósofos gregos reservavam à busca 

do prazer, que já se defendia que o ato sexual só era justificado para a procriação, fazendo com 

que a sexualidade fosse concentrada no casamento. Este torna-se, segundo RANKE-

HEINEMANN, 1996, uma autorização para o prazer luxurioso. Mais tarde, quando o prazer carnal 

no ato conjugal tornou-se um problema teológico, o próprio casamento passou a ser questionado: 

uma das mais fortes consequências desta nova posição foi a valorização do celibato. 

Grandes Padres da Igreja, como Agostinho e Jerônimo, contribuíram muito para a 

manutenção do negativismo em relação à sexualidade. O sexo só se justificava para a 

reprodução, caso contrário traria o "estigma negativo do prazer". Agostinho teve uma grande 

contribuição quando “sexualizou” o pecado original, passando à concupiscência ser o pecado 

original e o homem fruto do pecado. Mais ainda, a visão sexualizada do pecado original faz do 

homem uma vítima indefesa de uma mulher que o seduz, levando-o a pecar, pecado este que é 

sempre sexual. Surge então a imagem negativa da mulher, concepção ainda presente, como a 
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responsável pela queda, por outro lado, o homem aparece como um ser espiritual em sua origem, 

mas vítima indefeso da mulher. 

Agostinho, em sua obra Casamento e concupiscência, condena o casamento como local 

de realização de desejos carnais, mas o defende como fonte de procriação, espaço de fidelidade 

e sacramento. Por fim, entende-se o casamento como inferior à virgindade, e não sendo para a 

procriação, não há justificativa para o ato carnal. O ideal seria a continência absoluta, não se 

podendo alcançá-la, aprisiona-se o desejo no casamento. Só eram “naturais” as práticas sexuais 

relacionadas à procriação, fora isso era considerado desvio da natureza, depravação. Alguns 

exemplos são a pedofilia, necrofilia, masturbação, heterossexualidade separada da procriação, 

homossexualismo, sodomia. Cada vez mais a sexualidade foi sendo restrita, até mesmo algumas 

posições dentro do casamento eram proibidas. A mudança de aspecto do negativo para uma 

aceitação à visão positiva da sexualidade, se deu somente no século XX, principalmente com 

grande abertura da Igreja com o Vaticano II. 

Atualmente sabe-se que a sexualidade é um dos aspectos importantes tanto do indivíduo 

como da convivência social. Ela se inicia junto com a vida e está intimamente ligada às diversas 

condições do ser humano. Segundo Vidal (VIDAL, 2002, p. 25), a sexualidade humana desdobra-

se em três vertentes: em um primeiro momento se orienta para atingir a maturidade e a integração 

pessoal, o “eu”; o segundo dinamismo é a abertura ao mundo, o “você”; e o terceiro dinamismo 

da sexualidade é a abertura ao “nós”, trata-se do horizonte social da sexualidade. Partindo destas 

dimensões, uma sexualidade verdadeiramente ética, deve buscar a personalização humana, 

partindo da diferenciação de cada um e da noção que o ser humano evolui, considerando também 

que a sexualidade não se resume ao “puramente sexual”, mas a toda a pessoa. Ressaltando 

ainda que o ser humano é uma estrutura aberta, e destacando a importância do caráter 

interpessoal da sexualidade como linguagem autêntica de amor. 

Bento XVI, em sua encíclica Deus Caritas Est, na qual trata do amor divino em sua 

dimensão mais ampla possível tanto espiritual quanto material, passa pelo amor humano em 

conjunto com a sexualidade. Para este trabalho, destaca-se a diferenciação feita por Ratzinger 
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dos diferentes tipos de amor em suas raízes etimológicas vindas do grego: eros e ágape (BENTO 

XVI, 2005, DCE 6). O primeiro tipo de amor, eros, é o amor mundano, que busca o próprio 

interesse, possessivo, amor ascendente, já ágape é o amor fundado sobre a fé e por ela 

plasmado, oblativo, descendente. Bento XVI ainda esclarece qual precisa de disciplina: eros. Mas 

vale ressaltar, que o eros não deve ser negado, deve-se buscar a justa unidade entre ambos, 

embora em distintas dimensões. Pois embora este tipo de amor seja sobretudo ambicioso, 

conforme se aproxima do outro, irá procurar contentar o outro. Se não houver um pouco de ágape 

no eros, o eros decai. Bento continua afirmando que o homem também não vive somente doando 

amor, deve também receber. 

Partindo do amor, Ratzinger estabelece uma relação com a sexualidade, a qual tem um 

caráter positivo (não mais vista relacionada ao pecado, mas agora ao amor) e definitivo (no 

sentido da exclusividade e no sentido de ser para sempre). E aponta também que a fé bíblica não 

se contrapõe ao amor humano, no entanto acolhe o ser humano por inteiro auxiliando na sua 

procura de amor para purificá-la, revelando juntamente novas perspectivas. 

 

3 Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa-ação, por ser um caminho que interliga conhecimento e ação. 

Participaram da pesquisa 225 pais de crianças e adolescentes que participam da catequese, da 

Paróquia Nossa Senhora da Luz de Pinhais, Paraná.  Os dados coletados foram armazenados e 

analisados com o apoio de software utilizado para análise de dados (estatística), já disponível 

nos sistemas de pesquisa da PUCPR: o SPSS, criado pela IBM. Os registros estarão sob a 

responsabilidade dos pesquisadores, e não serão disponibilizados, ou repassados a outros 

projetos de pesquisa. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUCPR - n. do parecer: 

2.348.501, de 25 de outubro de 2017. A abordagem dos participantes da pesquisa ocorreu do 

seguinte modo: o instrumento foi entregue aos participantes da pesquisa da seguinte forma: 
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explicou-se os objetivos e método da pesquisa; distribuiu-se separadamente o TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido) e o Questionário da Pesquisa; disponibilizou-se duas urnas: 

uma para os participantes depositarem o TCLE (preenchido ou não) e a outra para depositarem 

o questionário (preenchido ou não). Deste modo, as pessoas que não desejaram participar da 

pesquisa ficaram livres para devolverem o TCLE e questionário sem preenchimento. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

Apresentamos abaixo alguns dados da pesquisa realizada com 225 pais de 

catequizandos. Este projeto se concentra em quatro questões do questionário, seriam elas e seus 

resultados: 

1. “Como você se posiciona se o/a catequista falar que a sexualidade é uma parte 

importante e valorizada na vida cristã.” 37,3% dos pais responderam “incentivo”, 51,6% “aceito”, 

4,9 “tolero”, 4,4% “reprovo” e 1,8% não responderam, conforme Tabela 1.  

 

Tabela 1. Como você se posiciona se o/a catequista falar sobre “A sexualidade é uma parte 
importante e valorizada na vida cristã. 

 

 Frequência Porcentagem 

Incentivo 84 37,3 

Aceito 116 51,6 

Tolero 11 4,9 

Reprovo 10 4,4 

NR 4 1,8 

Total 225 100,0 

Fonte: Os autores, 2018. 
 

2. “Como você se posiciona se o/a catequista falar que o amor é a força central da 

vida: que pode nos levar à alegria e prazer e/ou exigir sacrifícios.” 42,7% dos pais responderam 
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“incentivo”, 40,4% “aceito”, 6,2% “tolero”, 5,3% “reprovo” 5,3% não responderam, conforme 

Tabela 2.  

 

Tabela 2. Como você se posiciona se o/a catequista falar que o amor é a força central da vida: 
que pode nos levar à alegria e prazer e/ou exigir sacrifícios. 

 Frequência Porcentagem 

Incentiv
o 

96 42,7 

Aceito 91 40,4 

Tolero 14 6,2 

Reprovo 12 5,3 

NR 12 5,3 

Total 225 100,0 

Fonte: Os autores, 2018. 
 

3. “Como você se posiciona se o/a catequista falar que o ato sexual só é 

recomendado no casamento.” 29,3% dos pais responderam “incentivo”, 39,6% “aceito”, 12,0% 

“tolero”, 12,0% “reprovo”, 1,3% “me revolto” e 5,8% não responderam, segundo Tabela 3. 

 

Tabela 3. Como você se posiciona se o/a catequista falar que o ato sexual só é recomendado no 
casamento. 

 Frequência Porcentagem 

Incentivo 66 29,3 

Aceito 89 39,6 

Tolero 27 12,0 

Reprovo 27 12,0 

Me 
revolto 

3 1,3 

NR 13 5,8 

Total 225 100,0 

Fonte: Os autores, 2018. 
 

4. “Como você se posiciona se o/a catequista falar que em todas as situações o amor 

é a condição básica para que o ato sexual seja plenamente humano.” 45,3% dos pais 
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responderam “incentivo”, 40,0% “aceito”, 4,4% “tolero”, 4,4% “reprovo”, 5,8% não responderam, 

conforme Tabela 4. 

 

Tabela 4. Como você se posiciona se o/a catequista falar que em todas as situações o amor é a 
condição básica para que o ato sexual seja plenamente humano. 

 Frequência Porcentagem 

Incentiv
o 

102 45,3 

Aceito 90 40,0 

Tolero 10 4,4 

Reprovo 10 4,4 

NR 13 5,8 

Total 225 100,0 

Fonte: Os autores, 2018. 
 

5. No início do questionário há a pergunta “Para você, a sexualidade deve ser tema 

de estudo na catequese?”, na qual 8,4% dos pais responderam ‘nunca’, 22,7% responderam 

‘raramente’, 65,8% responderam ‘regularmente’ e 3,1% não responderam, como mostra a tabela 

5. 

 

Tabela 5. Para você, a sexualidade deve ser tema de estudo na catequese? 

 Frequência 
Porcentage

m 

Regularment
e 

148 65,8 

Raramente 51 22,7 

Nunca 19 8,4 

NR 7 3,1 

Total 225 100,0 

Fonte: Os autores, 2018. 
 

Apesar de uma minoria que não gostaria que tocasse no assunto, a qual deve ser 

respeitada, percebe-se uma abertura ao tema e a necessidade de abordá-lo na catequese, com 
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o cuidado de comunicar sempre aos pais antes, em consideração aos que resistem à temática. 

Visto que é um tema muito polêmico e pouco falado dentro da Igreja, é preciso voltar-se aos 

documentos da Igreja para que com uma base sólida possa-se educar melhor. 

As perguntas analisadas neste trabalho têm um enfoque maior na relação entre a 

Sexualidade e o Amor, tema presente na Encíclica Deus caritas est. Na qual Bento XVI, apoiando-

se em I Cor 13, lembra que o amor deve ser sempre a força central da vida, acima da fé e da 

esperança, está o amor. Esta reflexão nos remete a segunda pergunta aqui citada (Tabela 2), 

quando perguntados qual posicionamento teriam caso o catequista afirmasse que o amor é a 

força central da vida (que pode nos levar à alegria e prazer e/ou exigir sacrifícios). Nesta pergunta, 

89,3% dos pais responderam de forma positiva, mostrando estarem em sintonia com o magistério 

da Igreja. Foram consideradas positivas as respostas: “incentivo”, “aceito” e “tolero”, apesar de 

que a ideal seria “incentivo”, ainda assim “aceito” e “tolero” por não apresentar restrições ao tema 

da pergunta, não são vistas como negativas. Já “reprovo” e “me revolto”, cuja última a legenda 

remetia a “vou reclamar com o padre”, são vistas como respostas negativas. 

Esta pergunta demonstra uma perspectiva otimista em relação ao que os pais entendem 

no campo da sexualidade, partir da ideia do amor como força central da vida e tendo isso bem 

trabalhado, esclarecido e reforçado, seria um grande avanço a toda educação sexual que se 

pretende. Como explicado na fundamentação teórica, o amor que se é tratado aqui é a junção do 

eros com ágape, um amor que quer realização, prazer e felicidade pessoal, mas que também 

quer também proporcionar tudo isto ao outro. Não se trata de um amor egoísta. Este amor pode 

levar à alegria e prazer, ou, como apresenta a segunda parte da pergunta, exigir sacrifícios. Para 

fazer o outro feliz, é necessário abrir mão de algo que faria apenas o individual feliz. Não é uma 

completa anulação, mas é doando-se que se é completo. E nesta busca pela realização própria 

e do outro, a sexualidade é um ponto importante dentro da vida cristã. 

Na primeira pergunta apresentada (Tabela 1), 93,8% dos pais responderam positivamente 

quanto a sexualidade ser abordada dentro da catequese como uma parte importante e valorizada 

na vida cristã. Mais uma vez vemos uma abertura ao diálogo sobre a sexualidade. Percebe-se 
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que na grande maioria desta comunidade está superada a visão negativa da sexualidade, 

relacionada a pecado. A qual já foi muito defendida dentro da Igreja, principalmente por Santo 

Agostinho, que com vestígios de Plantão, pregava a separação de corpo e alma. Tudo o que era 

espiritual era bom e de provinha de Deus, mas o que era da carne, inclusive tudo relacionado a 

sexualidade, não era bom, devia ser escondido e negado. Apesar de ainda se encontrar vestígios 

dessa teologia atualmente, percebe-se que aos poucos vem sendo superada. A Encíclica aqui já 

citada, Deus caritas est, foi o primeiro documento papal unicamente sobre o Amor e a 

Sexualidade. 

Bento apresenta a sexualidade como algo positivo e importante na vida cristã, contudo 

ressalta que o homem deve buscar, por meio do amor, purificá-la. Na pergunta “Como você se 

posiciona se o/a catequista falar que em todas as situações o amor é a condição básica para que 

o ato sexual seja plenamente humano?”  89.7% das respostas foram positivas, como apresenta 

a tabela 4. Mais uma vez a visão dos pais se aproxima da doutrina da Igreja. E em conjunto com 

a afirmação que o amor é a força central da vida, esta pergunta precisa ter um enfoque de 

destaque numa educação sexual de qualidade. Quando se reforça que o amor é a condição 

básica para que o ato sexual seja plenamente humano, indiretamente condena-se qualquer tipo 

de abuso na área sexual. 

Por fim, na última questão a ser discutida neste trabalho: “Como você se posiciona se o/a 

catequista falar que o ato sexual só é recomendado no casamento?” obtém o maior percentual 

negativo de respostas entre as perguntas tratadas. A resposta “reprovo” teve 12,0% de adeptos 

e “me revolto” aparece pela primeira vez com 1,3% (tabela 3), totalizando as respostas negativas 

em 13,3%. Esta pergunta não deixa claro qual é a posição dos que não concordam, existem 

diversas opções: não querem que este tema seja assunto na catequese, somente o casamento 

não garante a plenitude do ato sexual, ou o fato de considerarem que o ato sexual também pode 

ser recomendado fora do casamento, aqui ramificado em casais de namorados, casais de 

segunda união, união estável, até amantes. 



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

449 

O fato é que o pensamento proposto antigamente que o ato sexual só seria válido dentro 

do matrimonio não está mais envolvendo toda Igreja, muitos casais vivem uma realidade 

diferente. E também se percebe que somente o matrimonio não garante a plenitude do ato. Muitos 

casais esquecendo do amor como condição básica e assegurados pela percepção que o 

casamento autorizava o ato sexual, passaram cometer abusos com seus/suas parceiros(as). 

Ainda hoje, se encontram muitas mulheres principalmente, vítimas de abuso e que acreditam que 

é completamente correto, pois estão casadas com seus agressores. Reforça-se a concepção que 

o amor, e não o casamento, deve ser a base para o que o ato sexual seja plenamente humano e 

cristão. Ratzinger não cita explicitamente o casamento em Deus Caritas Est, mas deixa claro e 

reforça o carácter único e definitivo da relação sexual. A qual se for pautada no amor sucumbirá 

a estes requisitos. 

 

5 Considerações Finais 

 

De acordo com as quatro perguntas utilizadas neste trabalho, do questionário aplicado na 

Paróquia Nossa Senhora da Luz (Pinhais – PR) com 225 pais de catequizandos, observa-se que 

a visão dos mesmos no que diz sobre Sexualidade e Amor corresponde ao pensamento do 

magistério da Igreja. Ambos percebem que a sexualidade é uma parte importante e valorizada 

na vida cristã, que o amor é a força central da vida (que pode nos levar à alegria e prazer e/ou 

exigir sacrifícios), que o ato sexual só é recomendado no casamento, contudo em todas as 

situações o amor é a condição básica para que o ato sexual seja plenamente humano. 

No princípio, quando a pesquisa foi sugerida, esperava-se uma maior recepção negativa 

por parte dos pais, pois é um tema polêmico e pouco trabalhado dentro da Igreja. Buscava-se ter 

uma base mais nítida de como eles pensavam para então poder por meio da catequese abordar 

aos poucos o tema da educação sexual. No entanto, as respostas surpreenderam positivamente, 

os pais estão mais abertos ao diálogo do que o imaginado e suas ideias estão mais próximos da 

doutrina oficial do que o esperado. 
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Especificamente na questão que relaciona o Amor e a Sexualidade, pode-se em uma 

futura educação sexual reforçar este ponto que já é princípio nas famílias e será amplamente 

aceito, para então abordar temas mais delicados como abusos sexuais, homossexualidade, sexo 

antes e fora do casamento, promiscuidade, masturbação. Temas estes, que educados a luz do 

amor fogem da educação do “pode ou não pode” e passam a uma educação não diretiva em que 

o educado tem consciência dos atos e é maduro moralmente para fazer suas próprias escolhas. 

 

Palavras-chaves: Educação Sexual, Amor, Igreja Católica, Catequese.  
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A CONFESSIONALIDADE NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO NA 

PERSPECTIVA DA LIBERDADE FUNDAMENTAL 

 

Gleyds Silva Domingues186 

 

1 Introdução 

 

A proposta do artigo é discutir sobre o fenômeno da confessionalidade, demonstrando que 

ele pode ser visualizado no espectro da liberdade fundamental a ser vivenciado nas práticas de 

homens e mulheres, como parte de um direito e de uma garantia estabelecida no texto 

constitucional. Esse direito e garantia se situam na própria razão de ser do Estado Democrático 

de Direito, que assume como premissa a defesa da liberdade, da igualdade e da dignidade 

humana. Tanto é assim, que no contexto democrático não se pode pensar em direitos reservados 

a um grupo específico, medida que afrontaria a natureza de ação do próprio Estado Democrático. 

Fato é que uma das questões discutidas no contexto social, diz respeito à perspectiva do 

Estado laico, o que muitas vezes é confundido com a ausência de confessionalidade, porém, 

essa compreensão não é a que se observa no âmbito do texto constitucional, que reserva, 

inclusive, no artigo 5º, alguns incisos que abordam sobre a temática da liberdade de culto e 

religião.  

A prerrogativa constitucional evidencia que a vida do ser humano é um tema que carece 

de atenção, visto que, requer medidas protetivas e garantidoras para que os direitos sejam 

observados e respeitados, na medida em que afasta ações que possam violar os direitos já 
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no Ensino Bíblico. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Religião e Gênero da NUPER; Pesquisadora do Grupo de 
Pesquisa Interpretação, Atualização e Transmissão dos Ensinos das Faculdades Batista do Paraná e Pesquisadora 
do Grupo de Pesquisa, Currículo e Formação de Professores da UFPE, em parceria com a FABAPAR. 
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assegurados. Nesse sentido, a confessionalidade pode ser situada. Afinal, a confessionalidade 

traz uma leitura de mundo que pauta a vida de homens e mulheres na sua forma de agir, fazer, 

sentir e relacionar-se.  

Esta leitura de realidade é produzida por intermédio de uma cosmovisão, que sustenta um 

sistema de crenças, portanto, uma forma de confessionalidade. Essa confessionalidade expressa 

às crenças constituídas e como elas exercerão influência na ação e nas práticas humanas. Isso 

evidencia que não há ações e nem práticas neutras, antes, elas se tornam parte da identidade 

dos grupos sociais, conforme a lente de interpretação eleita. 

No contexto do Estado Democrático de Direito tem-se que perceber que a sua esfera de 

atuação abrange a comunidade como um todo, isso indica que a sua representatividade alcança 

indistintamente os diferentes grupos sociais, visto que sua natureza é inclusivista e não 

exclusivista, o que torna essa forma de ser mais abrangente e igualitária. 

Neste sentido, a pergunta que norteia a proposta do artigo é: de que maneira a 

confessionalidade reserva conexão com a proposta do Estado Democrático, constituindo uma 

liberdade fundamental? E de maneira complementar: será que o exercício da confessionalidade 

precisa ser normatizado pelo Estado, ou isso seria ferir a sua razão de ser um Estado laico?  

Para que se tente dar evidências sobre a questão levantada, elege-se como metodologia 

a pesquisa bibliográfica e exploratória (GIL, 2010), no sentido de fundamentar os argumentos, na 

medida em que se apresenta uma visão aproximada, porém, não finalista sobre a investigação 

desenvolvida, visto que, cabem novas discussões e até distanciamentos sobre o objeto. 

A intenção é tecer uma análise teórica à luz dos preceitos constitucionais e dos aportes 

bibliográficos apresentados e argumentados pelos autores eleitos na composição da 

argumentação tecida sobre o tema, objeto da investigação efetivada. 

Reconhece-se que esta é uma investigação que ora se inicia, mas que pode gerar outras 

discussões e até mesmo controvérsias em relação ao fenômeno, porém, é certo que se faz 

necessário discutir sobre seu alcance e influência no contexto social brasileiro. Então, que seja 

essa uma tentativa de interlocução.   
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2 O Estado Democrático de Direito e os Direitos Fundamentais 

 

 A expressão “Estado Democrático de Direito” é uma inovação da Constituição da 

República Federativa do Brasil – CRFB, de 1988, a fim de elucidar o espírito da lei, ou seja, que 

rege sua razão de ser, evidenciando que sua proposta é de assegurar e garantir direitos pautados 

no princípio da dignidade da pessoa humana, que pressupõe “aquilo que é inerente a todo e 

qualquer ser humano” (SARLET, 2004, p. 558). 

 A adoção da concepção de Estado Democrático de Direito resta prevista no art.1 da 

CRFB/88 que diz que: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito”. A 

constituição do Estado Democrático de Direito indica que as ações e práticas a serem efetivadas 

precisam observar a lei e os direitos. Sua violação implica em sanção e medidas restritas do 

Estado. 

A que considerar, ainda, que a condição de Estado Democrático de Direito revela a 

necessidade de um tratamento pautado na igualdade material, que é traduzido pelas “condições 

materiais mínimas necessárias a uma existência digna” (PAULO; ALEXANDRINO, 2018, p. 34). 

Isso já sinaliza para a necessidade do respeito à diversidade e às diferenças sociais.  Tanto é 

assim que os cinco incisos do art.1 da CRFB/88 corroboram com a premissa democrática de 

direito, a saber: soberania; cidadania; dignidade da pessoa humana; valores sociais do trabalho 

e da livre iniciativa; e pluralismo político. 

Enfatiza-se, ainda, que o Estado não é firmado na figura do impositor, mas, do garantidor 

de direitos fundamentais, ou seja, naquele que protege a liberdade e a igualdade em prol da 

dignidade humana. Observa-se, então, que os direitos fundamentais reservam uma conexão com 

o fundamento da dignidade da pessoa humana, na medida em que eles são propostos em 

diferentes esferas da vida. Essas esferas implicam o cuidado do Estado, enquanto o promotor e 

garantidor dos direitos. Isso indica que, o Estado Democrático de Direito tem uma função protetiva 
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direcionada à manutenção e preservação do bem comum. Por isso, que ele não pode se 

manifestar partidário de um grupo social, visto que legisla para todos, indiscriminadamente, 

independente de cor, etnia, religião e posicionamento político. 

O Estado Democrático de Direito traz em sua essência a noção de justiça e equidade, sem 

a qual não seria possível falar nessa prerrogativa legal de Estado. Assim, quando se pensa na 

confessionalidade no interior deste Estado, ele a projeta, enquanto um direito subjetivo que não 

tem a previsão de interferência direta, pois se firma no respeito à dignidade da pessoa, a não ser 

que o seu exercício esteja em desacordo com os fundamentos que regem esse mesmo Estado. 

 Paulo e Alexandrino (2018, p. 35-36) advogam que o fundamento da dignidade da pessoa 

humana pode ser contemplado a partir de duas óticas: do direito e do dever. Na ótica do direito, 

o Estado o reconhece como um elemento de proteção individual. Já na ótica do dever, ocorre a 

previsão de tratamento legal e igualitário para todos. Sendo assim, pode-se dizer que a dignidade 

da pessoa humana guarda correspondência com o exercício de cidadania que requer 

responsabilidade e reciprocidade em relação aos direitos a serem efetivados quer seja de 

natureza individual e/ou coletiva. 

 Interessa ressaltar que os direitos se constituem em bens jurídicos que precisam ser 

observados, devido ao seu teor normativo; e as garantias são os instrumentos utilizados para 

proteger o exercício dos direitos. Então, o direito anuncia o bem e a garantia o meio de torná-lo 

efetivo. É por esse motivo que os direitos fundamentais apresentam como características a 

imprescritibilidade; inalienabilidade; irrenunciabilidade; inviolabilidade; universalidade; 

efetividade, interdependência, complementariedade; e relatividade. 

 Os direitos fundamentais são classificados em gerações. A primeira geração 

“compreendem as liberdades negativas clássicas, que realçam o princípio da liberdade. São os 

direitos civis e políticos” (PAULO; ALEXANDRINO, 2018, p. 40). Ainda, sobre os direitos da 

primeira geração cumpre ressaltar que seu surgimento está associado à mudança de concepção 

de um Estado autoritário para o Estado de Direito (LENZA, 2012). 
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 Nos direitos de primeira geração, o seu titular é o sujeito, sendo assim são demarcados 

pela subjetividade e não requerem a ação direta do Estado, antes, concedem ao sujeito à 

faculdade de ação, ou seja, do dever-fazer, associado à vontade desse mesmo sujeito. 

 Os direitos de segunda geração são aqueles considerados de liberdade positiva e 

“acentuam o princípio da igualdade entre os homens (igualdade material). São os direitos 

econômicos, sociais e culturais” (PAULO; ALEXANDRINO, 2018, p. 40). 

 Já os direitos de terceira geração dizem respeito a aspectos mais humanitários, por isso, 

“consagram os princípios da solidariedade e da fraternidade. São atribuídos genericamente a 

todas as formações sociais, protegendo interesses de titularidade coletiva e difusa” (PAULO; 

ALEXANDRINO, 2018, p. 41). 

 Ainda é possível falar em direitos da quarta e quinta geração e que se associam ao 

processo de globalização, ou seja, a universalização dos direitos e à necessidade de se 

estabelecer uma cultura de paz, sendo essa última considerada por Bonavides (1997), como um 

princípio ético da democracia participante. 

 Cabe agora discutir sobre os direitos fundamentais de primeira geração, que tratam de 

questões relacionadas à liberdade e que podem ser considerados o ponto de partida para se 

estabelecer a autonomia da confessionalidade, enquanto uma escolha individual 

 

3 A Confessionalidade e a Liberdade Fundamental 

 

Os direitos de primeira geração reclamam a presença de vontade do ser humano, o que 

indicam que eles se concretizam pelo desejo e pela capacidade de escolha. Não são impostos 

pelo Estado, visto que partem da subjetividade. Como bem explicita Lenza (2012), que os direitos 

de primeira geração dizem respeito às liberdades individuais. Assim, pode-se, por extensão, 

situar a perspectiva da confessionalidade no rol dos direitos de primeira geração. 

A confessionalidade é um estado de ser do indivíduo que compreende num sistema de 

crenças, o qual norteia a maneira como ele enxerga a realidade e estabelece as relações com o 
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seu próximo. Atribui a esse sistema de crenças o nome de cosmovisão, que é uma lente de 

interpretação utilizada pelo ser humano em relação à forma como ele define e identifica a 

realidade material e sobrenatural, a partir da perspectiva da fé. 

A cosmovisão pode ser definida como a visão de mundo que está subjacente ao modo 

como cada grupo social pensa, age, sente e expressa suas crenças. A cosmovisão está arraigada 

na cultura, que legitima o jeito de ser, ou seja, a identidade dos diferentes grupos sociais, visto 

que, no interior de uma sociedade podem ser encontradas diferentes visões de mundo. Isso 

sinaliza que: 

 
A cosmovisão ajuda a perceber e explicar o mundo que nos rodeia e o universo 
que somos como indivíduos e coletividade, o mundo exterior e interior, o universo 
material e espiritual, não caoticamente, mas de maneira ordenada e estruturada, 
como meio ambiente em que podemos mover-nos com metas e caminhos, com 
horizonte e sentido (PERESSON, 2006, p. 69). 
 

Esta perspectiva revela que a cosmovisão se mantém patente e pulsante na vida, visto 

que compreende uma série de questões associadas ás inquietações mais básicas e elementares 

do ser humano, quanto a sua existência e essência, o cosmos e sua composição. Ela, ainda, 

fundamenta a razão de ser e existir no cosmos. Essa razão, de uma forma geral, não é fruto do 

acaso, mas de pressuposições estruturantes e organizativas de um sistema de pensamento. 

A cosmovisão, então, possibilita a identificação da confessionalidade, ou seja, dos 

sistemas de crença em que estão situados os diferentes grupos sociais. Esse sistema de crenças 

requer a adesão dos indivíduos que o fazem por aproximação, afeição, convencimento e ou 

acomodação. 

O processo de adesão à confessionalidade no contexto brasileiro ocorre, de uma maneira 

geral, pela livre vontade do indivíduo, principalmente, porque norteará a forma como ele se 

comportará diante da realidade social. O certo é dizer que a confessionalidade é uma dimensão 

da vida, assim como a física, cognitiva, afetiva e moral.  

Por outro lado, a não adesão a uma confessionalidade, também é implicadora de um ato 

de vontade pela não confessionalidade, o que está implícita a rejeição de um sistema de crenças, 
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mas não, especificamente, da espiritualidade. Afinal, como alerta Pearcey (2012, p. 45): “todo 

sistema de pensamento se inicia em algum princípio último. Se não começa em Deus, começa 

com uma dimensão da criação – o material, o espiritual, o biológico, o empírico ou o que quer 

que seja”.  

Silva (2007, p. 94), acerca da liberdade de crença preceitua sobre a capacidade de 

escolha do indivíduo em relação à religião ou seita religiosa e, ainda assevera que diz respeito à 

“liberdade (ou o direito) de mudar de religião, mas também compreende a liberdade de não aderir 

à religião alguma, assim como a liberdade de descrença, a liberdade de ser ateu e de exprimir 

agnosticismo”. 

A marca da liberdade com relação à confessionalidade está presente no texto da 

CRFB/88, art.5º, incisos VI a VIII, em que se prevê a garantia do livre exercício e da consciência 

(atos subjetivos), a proteção de locais de culto e suas liturgias, além de feriados religiosos, ensino 

religioso, casamento perante autoridades religiosas, guarda sabática, dentre outros temas. 

 Resta lembrar que os direitos não são absolutos, antes, eles têm uma fronteira bem 

demarcada. Essa fronteira é a presença de outros direitos que precisam ser respeitados. Assim, 

pode-se dizer que: um direito termina, quando começa ou esbarra com outro que lhe faz oposição. 

E quando isso ocorre tem-se o sopesamento, ou seja, o ponderamento de interesses, que 

consiste na necessidade de trazer equilíbrio aonde não existe uma harmonização. 

Mais uma vez, ressalta-se aqui que a ação do Estado Democrático de Direito só ocorrerá 

se um bem jurídico tutelado ferir outro. O que evidencia que no exercício da liberdade, a ação é 

subjetiva, competindo a cada indivíduo agir com responsabilidade, consciência e bom senso na 

efetivação do seu direito, estendendo esse mesmo entendimento para pratica da 

confessionalidade. 

Diante disto, é possível dizer que a confessionalidade independe da ação do Estado, por 

ela fazer parte da dimensão da vida humana, o que implica no ato de aceitação ou não de uma 

lente de interpretação sobre a realidade vivida e experimentada, embora se reconheça que em 

uma democracia se faz necessário conviver com a multiplicidade de visões, o que não é 
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expressão de ausência de conflito de ideias e posicionamentos, mas de sua presença com toda 

a força que essa palavra exprime em termos de significação.  

 

4 Metodologia da Pesquisa 

 

A metodologia que subsidia a elaboração do artigo é de natureza bibliográfica, visto que 

parte de aportes teóricos para explicitar sobre conceitos e fundamentos básicos acerca da 

temática investigada. A pesquisa bibliográfica tem como proposta o mapeamento e o 

levantamento de fontes, enquanto etapas da pesquisa.  Marconi e Lakatos (2006, p. 22-23) 

afirmam que “as etapas da pesquisa devem ser divididas em quatro grandes blocos: preparar a 

pesquisa; desenvolvimento da pesquisa; execução da pesquisa; e por último apresenta-se o 

relatório de pesquisa”. A partir da pesquisa bibliográfica é possível ter um novo olhar sobre a 

temática investigada, por isso que ela é tão essencial ao processo de investigação. 

 Como esta pesquisa encontra-se em seu estágio inicial, não há o que se falar de 

conclusões, mas de considerações prévias acerca do assunto, o que cabe fazer por inferências. 

Essas inferências são construídas a partir do viés exploratório, uma vez que se parte da análise 

do todo para chegar no objeto eleito para a investigação. Assim: 

 
As pesquisas exploratórias têm como finalidade desenvolver, esclarecer e 
modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais 
precisos ou hipóteses prováveis para estudos posteriores. [...] As pesquisas são 
desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipos aproximativos 
acerca de determinado fato (GIL, 2012, p. 27) 
 

 Isso indica que a pesquisa exploratória é um bom caminho para levantar novas hipóteses 

acerca da temática e que podem favorecer a ampliação da discussão, quer retomando-a, quer 

direcionando-a para novos caminhos.   
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5 Considerações Finais 

 

Ao trazer à tona a problemática inicial deste artigo, ou seja, de que maneira a 

confessionalidade reserva conexão com a proposta do Estado Democrático de Direito, 

constituindo uma liberdade fundamental, observa-se que ela pode ser respondida a partir do viés 

dos direitos de primeira geração, em que sua presença e demarcada nesse contexto específico. 

A previsibilidade da liberdade religiosa no texto constitucional assegura a garantia do 

direito fundamental do ser humano, enquanto uma prática de eleição e adesão de livre escolha, 

o que não fere a natureza laica do Estado, antes, assegura a sua não interferência em relação 

ao tema, somente, quando se tem casos de violação expressa de um direito ou conflito de 

interesses. 

Isso indica que o Estado Democrático de Direito, apesar de não se impor com relação às 

questões confessionais, prevê um padrão normativo para ser observado por qualquer indivíduo. 

Esse padrão possibilita estabelecer fronteiras no exercício efetivo do direito individual, no sentido 

de preservar pela ordem pública e pelo bem comum, pois esses são objetos que fazem parte de 

seu poder-dever. Assim, as regras gerais são garantidoras da boa convivência, da solidariedade, 

da fraternidade e da igualdade entre os seres humanos. Afinal, a liberdade individual não pode 

ferir o sentido de coletividade. 

Sobre a democracia, Scruton (2016, p. 215) ressalta que ela reclama a necessidade de 

se saber conviver com o diferente e isso indica que existirá perdas e ganhos. Afinal, é no contexto 

democrático que se assume o sentido de “nós” e esse ato é um elemento fundamental para que 

se estabeleça a ordem política e pública 

Certo é que, a presença do Estado laico não pode diminuir a presença da 

confessionalidade e nem se opor a ela, mas, apenas informar que não se defende ou se adere 

politicamente, preferencialmente, universalmente e nem ideologicamente a um sistema de 

crenças. Afinal, num sistema político democrático de direito, a coexistência da diversidade é uma 
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realidade e não um tema ou bandeira do Estado, na medida em não enfatiza a divergência ou a 

valoração de uma cosmovisão em detrimento de outras. 

 

Palavras-chaves: confessionalidade, estado democrático de direito, igualdade fundamental, 

dignidade da pessoa humana, cosmovisão. 
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RELIGIÃO E VIOLÊNCIA: CAMINHO PARA A PAZ 

 

Clélia Peretti187 

Ellton Luis Sbardella188 

CAPES 

 

 

 

1 Introdução 

 
Religião e Violência são dois temas centrais nos debates atuais. A violência é um 

problema mundial e as religiões se apresentam enquanto fenômeno centrais da vida humana, e 

a paz como uma busca constante dos povos e uma necessidade para a humanidade. A presente 

reflexão objetiva enfatizar a relação entre religião e violência no horizonte da paz e a partir da fé 

cristã. Fundamenta-se na tradição bíblica de defesa das vítimas e denúncia da violência como 

defende René Girard (1923 - 2015). Para tanto, servimo-nos de dois relatos ilustrativos para 

mostrar como a violência está presente na sociedade: o primeiro aborda como as crenças podem 

se tornar fundamento de algum tipo de violência e o segundo mostra que a união das instituições 

religiosas para a promoção da paz é essencial para o mundo. Deste modo, a reflexão começa a 

partir destes relatos buscando correlacionar violência e paz a partir do fenômeno religioso, e na 

sequência com as contribuições de Girard, verificando ao final do texto características 

importantes da dinâmica religião, violência e paz, para reforçar a necessidade de mudança de 

comportamento e de solidariedade entre os povos e nas comunidades locais.  

 

 
187Doutora em Teologia pela EST. Professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Contato: 
cpkperetti@gmail.com  
188 Mestre em Teologia pela PUCPR. Doutorando em Teologia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Contato: 
elltonsbardella@gmail.com  
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2 Fundamentação Teórica 

 

É muito significativo percebermos o paradoxo que envolve a reflexão sobre religião 

quando vinculada aos temas: violência e paz. São muitos os relatos que ilustram o peso do 

fenômeno religioso nos fatos que envolvem tanto a paz, como a violência. Apresentamos aqui 

dois relatos, o primeiro exemplificando a relação religião e violência, do Jornal Estadão de 20 de 

novembro de 2017, do jornalista Geraldo Miniuci, com o título Violência Cristã. Ele apresenta três 

cenas: 

Cena 1: Rio de Janeiro. No dia 13 de setembro deste ano, traficantes evangélicos 

atacaram templo de candomblé e obrigaram mãe de santo a destruir o próprio terreiro. “O Sangue 

de Jesus tem poder”, bradava um agressor.  

Cena 2: São Paulo. No último dia 07 de novembro, de olhos arregalados, com a bandeira 

do Brasil sobre os ombros, uma cruz em punho e um rosário enrolado no pulso, um homem 

protestava, diante de um boneco em chamas, contra a presença da filósofa norte-americana 

Judith Butler, no Sesc Pompeia. “Queimem as bruxas”, gritava.  

Cena 3: Varsóvia. No dia 11 de novembro, em meio as comemorações pelo aniversário 

da independência da Polônia, cerca de 60 mil pessoas marcharam pela cidade, entoando cânticos 

ufanistas, supremacistas e antissemitas, ao mesmo tempo, que clamavam por um país branco e 

uma comunidade das nações europeias formada por cristãos brancos. Tudo isso sob o lema 

“Queremos Deus”.  

Decorrentes da intolerância religiosa, essas são cenas que contém violência. Num caso, 

pretende-se a destruição de um grupo social; no outro, a censura de ideias; no terceiro, a exclusão 

do estrangeiro e a exaltação do nacional. O que torna possível esse festival de manifestações 

agressivas praticadas por cristãos, em nome de Jesus Cristo? Não deveria a religião desestimular 

as ações violentas, em vez de alimentá-las?  
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O segundo relato mostra um exemplo da relação Religião e Paz, são informações sobre 

uma coalização intitulada justamente Religiões pela Paz – WCRP (Religion for Peace - World 

Conference on Religion and Peace).  

 
Religiões pela Paz é a maior coalizão internacional de representantes de grandes 
religiões do mundo dedicadas à promoção da paz. Respeitando as diferenças 
religiosas, enquanto celebrando a humanidade comum, a Religiões para a Paz 
está ativa em todos os continentes e em algumas das áreas mais problemáticas 
do mundo, criando parcerias para enfrentar os nossos problemas mais terríveis: 
deter a guerra, acabar com a pobreza e proteger a terra. Fundada em 1970, 
Religiões para a Paz permite que as comunidades religiosas apliquem o seu 
enorme potencial para a ação comum. Alguns sucessos recentes das Religiões 
para a Paz incluem a construção de um novo clima de reconciliação no Iraque; 
mediação do diálogo entre as facções em guerra na Serra Leoa; organização de 
uma rede internacional de mulheres religiosas, e que estabelece um programa 
extraordinário para ajudar os milhões de crianças afetadas pela AIDS NA África 
e a iniciativa de esperança para crianças africanas. Religiões pela Paz reúne 
centenas dos principais líderes religiosos a cada cinco anos para discutir as 
grandes questões do nosso tempo. Em agosto de 2006, a Oitava Assembleia 
Mundial foi convocada em Kyoto. Religiões para a Paz tem status consultivo junto 
ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, com a UNESCO e com a 
UNICEF. 189 
 

3 Metodologia 

 

O presente estudo foi elaborado a partir de uma pesquisa bibliográfica utilizando primeiro a 

apresentação de fatos jornalísticos, utilizando como fontes dois endereços virtuais: de um 

periódico e da página de uma associação pela paz; depois uma referência direta retirada da obra 

Coisas Ocultas desde a fundação do Mundo (1978) de René Girard, e partes do artigo: 

Cristianismo e Violência. Contribuições teológicas a partir de René Girard da Revista Estudos 

Teológicos (2019). Seguido da apresentação, fundamentação e comparação de ideias. 

 

  

 
189 Cf. http://www.casadasreligioesunidas.org.br/religioes-pela-paz/ 
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4 Resultados e Discussão 

 

A partir dos exemplos citados podemos perceber que a religião pode ser tanto a fonte de 

muitos males, como pode também ser fundamental para a promoção da paz.190 É a partir dessa 

segunda noção que temos contribuições valiosas de René Girard, importante intelectual do século 

XX, nascido na França em 1923 e falecido nos Estados Unidos em 2015. Ele identifica a partir de 

uma das suas obras A Violência e o Sagrado (1972) a presença intrínseca da violência na religião.  

Nos seus dizeres: “Nos universos míticos, o divino é um puro produto da violência mimética sobre 

o qual ele continua fundado: ‘A violência é o coração e a alma secreta do sagrado’”.191 Contudo, 

na sequência de suas obras avança apresentando o seguinte: 

 
O religioso não é nada além desse imenso esforço para se manter a paz. O 
sagrado é a violência, mas se o religioso adora a violência, é porque considera 
que ela traz a paz; o religioso é inteiramente orientado para a paz, mas os meios 
dessa paz não são desprovidos de violência sacrificial. Seria desconhecer 
totalmente minha perspectiva ver nisso uma espécie de “culto da violência”, uma 
aprovação do sacrifício, ou, no outro extremo, uma denúncia sem nuanças das 
culturas humanas192.  
 

Aqui é importante destacar que Girard ao tratar dos temas Religião e Violência fez primeiro 

uma análise antropológica, reunindo estudos de etnologia e escreveu sobre a religião a partir dos 

grupos humanos primitivos. Há conceitos muito mais amplos e significativos desenvolvidos pelo 

autor sobre o papel da religião, principalmente a Cristã, na denúncia e superação da violência. 

As diversas crises da atualidade também desenvolvem mecanismos de dissimulação da 

violência, como nos ritos sacrificiais das religiões primitivas. Na atual conjuntura continuam 

existindo formas de eleger vítimas, como bodes expiatórios. Exemplo disso encontramos todas 

as vezes que um determinado grupo é acusado de ser culpado por algum tipo de desarranjo 

 
190 Cf. PIRES, Frederico Pieper. Crise Mimética e vítima sacrificial. Contribuições de René Girard para a teoria 
da religião (Estudos Teológicos, 2019 p.14-30). 
191 GIRARD, René. Das Coisas ocultas desde a fundação do mundo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009, p.16 
192 GIRARD, 2009, p. 54. 
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social, quando os extremismos provocam mortes, massacres, ações violentas e invasão das 

culturas193. Neste sentido é que podemos, também, compreender as três cenas citadas do Jornal 

Estadão. A religião, mesmo a cristã corre o risco de se tornar também espaço de violência, ou de 

apologia a ela, principalmente se uma parte dos cristãos assumirem atitudes intolerantes, que na 

maioria das vezes é fruto da ignorância, extremismos e da instrumentalização da fé a serviço de 

interesses políticos e econômicos. 

Girard frisa que a cultura e a sociedade são fundadas sobre a violência e também que a 

religião é igual à violência: a religião é a forma primordial pela qual a agressão é canalizada na 

direção de uma vítima para esta ser sacrificada. Falando dos ritos sacrificiais primitivos, muito 

presentes nas mitologias. Contudo, segundo o autor, a tradição judaico-cristã a partir dos textos 

bíblicos é peculiar no trato da violência, isto fica evidente na forma como as vítimas aparecem 

nos relatos da Sagrada Escritura. “O Deus bíblico é o defensor das vítimas e é distinto da 

violência. Ele e a violência não estão juntos”.194  

 A Bíblia não esconde, não escamoteia a violência e não a justifica: a vítima, mesmo 

acusada e sofrendo violências, é defendida, a imolação de seres humanos é proibida e o sacrifício 

de animais criticado. O autor reconhece que a violência continua presente, também, na literatura 

bíblica, mas os seus autores não a dissimulam, pois ela é identificada e denunciada. As vítimas 

não são culpadas definitivamente, e as marcas do assassinato fundador também são destacadas. 

Segundo Girard, na bíblia temos explicitações importantes de como é tratada a violência e as 

vítimas: Caim e Abel (Gênesis 4, 8-16), O Sacrifício de Isaac (Gênesis 22), José do Egito (Gênesis 

37 a 50), Saída dos Hebreus do Egito (Êxodo 6 a 15), o Decálogo (Êxodo 20, 1-17), o livro do 

Levítico (Levitico16, 1-8; 19, 18), os profetas Isaías (1, 11-16; 40 a 60; 53), Jeremias (2, 2-3; 6, 

20), Oséias (2, 16-17; 6, 6; 9, 4.10), Amós (5, 21-25; 6, 25), Miquéias (6, 7-8) o livro de Jó e os 

Salmos195. 

 
193 PERETTI.SBARDELLA, 2019, p. 51. 
194 PERETTI.SBARDELLA, 2019, p. 50. 
195 PERETTI.SBARDELLA, 2019, p. 52. 
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 Dentre os textos citados, a história de José do Egito é segundo Girard, a evidência de 

como a Bíblia toma o lado das vítimas da violência; José é acusado e defendido, sofre expulsão 

e prisão, mas tem a consideração e o amor dos que estão próximos dele, chegando a ser 

beneficiado pelo Faraó com um cargo de autoridade, e quando se reencontra com os irmãos, 

mesmo tentado a vingança e a violência, no final do relato bíblico ele perdoa os irmãos. 

 Nos relatos da morte e ressurreição de Jesus, encontramos a interrupção do ciclo 

mimético de violência. Na Cruz, não há unanimidade sobre a imolação da vítima (Jesus), ele traz 

dúvida, pois ressuscita, e não une a sociedade ao seu redor, mas gera um movimento difuso. 

Conforme os quatro evangelistas (Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20 e 21) os discípulos 

experimentam em diferentes lugares a presença de Jesus após sua morte, e antes ainda, as 

mulheres anunciaram que ele estava vivo. E as lideranças religiosas são obrigadas a elaborar 

uma justificativa para a ausência de seu corpo196. Jesus Cristo revela na Cruz, que Deus não é 

violento, não corresponde as divindades das religiões primitivas197. 

 Neste sentido a fé cristã tem um papel essencial na luta contra a violência. Jesus, nos 

relatos de sua Paixão, supera os ciclos de violência pela denúncia desta. Ele sofre a violência, 

mas ela não tem o triunfo sobre ele. Para Rene Girard o Novo Testamento rejeita, denúncia e 

supera os mecanismos violentos dissimulados nas culturas, pois as bases do cristianismo 

trouxeram o humanismo, e a consciência de uma oposição essencial entre o Deus de Israel, 

encarnado em Jesus e os mecanismos de violência.  

 Para o autor é agora o momento único da história em que devemos ouvir o clamor das 

vítimas. “É preciso que nasça um novo dever e um novo agir da humanidade, diante dos terríveis 

ciclos de violência próximos a nós, como os genocídios contemporâneos.”198 É obrigação dos 

cristãos, despertar o sentido concreto de valorização e defesa da vida contra toda injustiça e 

violência. “se o cristianismo, hoje, tem algo para dizer a humanidade [perturbada pela incerteza 

 
196 PERETTI.SBARDELLA, 2019, p. 54. 
197 PERETTI.SBARDELLA, 2019, p. 59. 
198 PERETTI.SBARDELLA, 2019, p. 55. 
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e pela violência sistêmica] é que a verdade da vida se doa no seu último suspiro na aposta de 

um presente onde todos nos encontraremos”.199   

Ao encontrar os discípulos no Cenáculo, Jesus Ressuscitado lhes diz: Paz a vós (João 

20,19), ou seja, Shalom! Em Jesus, esta saudação é uma real comunicação da Paz, isto é, de 

toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, a felicidade perfeita que o Messias nos traz. A 

violência da Cruz, não impede sua presença entre os seus. É, enfim, o anúncio e a doação da 

salvação plena. Desta forma, podemos dizer que Jesus é o Shalom do Pai para o mundo, a 

verdadeira, plena e única Paz que o homem pode ter, que não vem da imolação de uma vítima, 

mas de Deus. Por isso, o apóstolo diz: Cristo é a nossa Paz (Efésios 2, 14)”200.   

 

5 Considerações Finais 

 

 Percebe-se pela presente exposição, que a relação da Religião com as temáticas da 

violência e paz é ampla e exige um aprofundamento sistemático bem situado. Vimos a partir dos 

exemplos citados, a complexidade do fator religioso na atuação dos indivíduos em sociedade, o 

quanto a crença religiosa tem peso no desenvolvimento de ações violenta, e na promoção da 

paz. É por isso que a contribuição de René Girard nos ajuda a entendermos com mais clareza o 

paradoxo da religião, que carrega em si a pulsão violenta, na busca de pacificar um grupo, como 

explicita os ritos sacrificiais primitivos; mas também, e mais importante ainda é o compromisso 

na busca da paz, na prática da não-violência. Jesus é a denúncia da violência, e superação da 

compreensão de uma divindade violenta, evidenciada na Sagrada Escritura. 

 

Referências 

 
CASA DAS RELIGIÕES UNIDAS. Religiões pela Paz. Disponível em: 
http://www.casadasreligioesunidas.org.br/religioes-pela-paz/ acesso: 30/09/2019. 

 
199MENDOZA-ÁLVAREZ, 2016, p.39. in: PERETTI.SBARDELLA, 2019, p. 58 
200 PREÂMBULO – ESTATUTOS DA COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM, 2012, p.9. 

http://www.casadasreligioesunidas.org.br/religioes-pela-paz/


 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

469 

 
GIRARD, René. Das coisas ocultas desde a fundação do mundo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
2009. 
 
MINIUCI, Geraldo. Violência Cristã. Jornal Estadão: 20/11/2017. Disponível: 
https://brasil.estadao.com.br/blogs/direito-e-sociedade/violencia-crista/ acesso: 30/09/2019. 
 
PERETTI, Clélia. SBARDELLA, Ellton Luis. Cristianismo e Violência. Contribuições 
Teológicas a partir de René Girard. In: Estudos Teológicos/Faculdades EST. V. 59 – n.1 – 
jan./jun. 2019. São Leopoldo: EST, 2019. 
 
PIRES, Frederico Pieper. Crise Mimética e vítima sacrificial. Contribuições de René Girard 
para a teoria da religião. In: Estudos Teológicos/Faculdades EST. V. 59 – n.1 – jan./jun. 2019. 
São Leopoldo: EST, 2019. 
 
 

  

https://brasil.estadao.com.br/blogs/direito-e-sociedade/violencia-crista/


 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

470 

A VOCAÇÃO FERTILIZADA PELA MÍSTICA NO PENSAMENTO DE EDITH STEIN 
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1 Introdução 

 

O presente artigo nasce das discussões embrionárias do Grupo de Pesquisa em Teologia 

e Educação da Pontifícia Universidade do Paraná, na área de Teologia, na linha de pesquisa 

Teologia e Sociedade, que assume como um dos campos investigativos a educação para a 

interioridade em diferentes contextos. Objetiva-se refletir sobre a vocação de Edith Stein 

enquanto pessoa, para aprofundar a compreensão da essência do ser humano apontando a 

necessidade do retorno a uma vocação enraizada na mística. 

Não há dúvidas que, entre vertentes das principais forças motrizes do pensamento 

místico, que continuam a agir em nosso tempo como uma herança viva, teologia profundamente 

orquestrada e via de interioridade vocacional fecundamente hidratada, encontra a base segura 

do conteúdo de Edith Stein: alemã, judia, filósofa, monja, mártir e santa (Tereza Benedita da 

Cruz). Seu pensamento místico alcança assim um conjunto vivo da sabedoria divina e da 

inteligência humana. Base sobre a qual traz em seu transfundo “uma forma de união com Deus 

no plano ontológico, como uma ligação de todos os seres a Deus enquanto seu criador e 

conservador” (SAVIAN, 2011, p. 175). 
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A moldura da vocação em Edith Stein, fertilizada pela mística, tem no seu transverso 

antropológico a compreensão da pessoa humana, como via de formação e educação, tendo como 

finalidade Cristo, “na interioridade mais profunda da alma” (STEIN, 2018, 521). Afina-se, alinha-

se e aninha-se naquela unidade indissociável, numa relação de profunda comunhão com Deus.  

O vértice da antropologia vocacional místico, segundo o pensamento de Stein, é como o 

fio que liga o coração humano ao próprio Deus, em “atenção cognoscitiva e amorosa para o 

pessoal e o total..., atitude que é necessária para formar pessoas” (STEIN, 1999, p.29).  Orientada 

pela via dócil do amor de Deus, Stein vai emoldurando conhecimento a temas importantes no que 

tange à compreensão da pessoa humana. 

A atmosfera de seu pensamento místico, fruto de um trabalho intelectual e fonte 

revigorante da reflexão, tem raízes profundas no aporte entre filosofia e teologia. Ela mais do que 

ninguém, soube elevar sua capacidade intelectual com a sabedoria divina, e extrair da fonte dos 

estudos e da contemplação, o percurso fenomenológico para vincular a Tradição e os grandes 

mestres da espiritualidade cristã com as grandes questões filosóficas de sua época.  

Não apenas foi uma leitora inquieta e atenta de Tomás de Aquino, mas também de 

“Kierkgaard, Cardeal Newman, procurando um fio condutor nestes três grandes pensadores 

cristãos, assim como provocada pelos Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola e pelos 

escritos de Teresa Ávila, foi orientada pelo jesuíta Erich Przywara a fazer da oração um exercício 

filosófico e da filosofia um exercício espiritual” (VILAS BOAS, 2018, Prefácio). 

 Numa antropologia mística, como inclusão do apelo formativo, a autora traz uma 

abordagem com noções relevantes sobre à pessoa humana, tendo como ponto de partida a 

vocação da mulher e do homem. Compreensão vocacional, fertilizada pela mística, do ser 

humano, opondo-se ao haurir das diversas abordagens de sua época (e ainda hodierna) “sempre 

fragmentável, frequentemente mal interpretada ou totalmente incompreendida” (STEIN, 2018, 

p.526). Partindo da unidade indissociável do ser humano, como luz que purifica e eleva o 

conhecimento aos esplendores dos raios fúlgidos da mística antropológica, Stein elucida os 
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fundamentos sólidos e uma clarificação de “ver e tratar a pessoa humana como um todo” (STEIN, 

1999, p. 133). 

 

2 Fundamentação teórica 

 

Não há pretensão aqui de apresentar o estado da arte dos estudos sobre vocação e 

mística em Edith Stein, mas apontar o contexto contemporâneo que faz emergir a necessidade 

do retorno uma vocação enraizada na mística.  

Para Edith Stein, a alma humana em união mística compreende o sopro do Espírito, assim 

como as coisas inefáveis e imensuráveis, que são inexplicáveis a linguagem e a inteligência do 

ser humano. A alma percebe a doce voz e jubilo da revelação do criador. Entrega-se ao desejo 

de transformar-se por Ele na vida concreta, compartilhando do olhar místico contemplativo na 

realidade, diante da vida, sem esgotar a percepção do mistério da pessoa de Cristo. Trazendo o 

entendimento de que a fé coloca Cristo diante da alma, “Cristo em sua extrema humilhação e 

aniquilamento na cruz, realizou a maior das obras - a reconciliação da humanidade com Deus” 

(STEIN, 2014, p.103). Como Cristo se entregou nas mãos de Deus, a alma humana deve entrar 

nas trevas da fé como único caminho para Deus. 

 

3 Metodologia 

 

A pesquisa sobre vocação e mística na perspectiva de Edith Stein utiliza-se da 

fenomenologia como abordagem metodológica porque esta possibilita a manifestação e a 

percepção dos movimentos do eu profundo em seu desenvolvimento e expressão de forma 

individual e coletiva. Entende-se que tal abordagem apresenta uma coerência intrínseca sobre a 

natureza do objeto pesquisado e a orientação metodológica para aproximação e conhecimento. 

A fenomenologia como escola filosófica, tem como princípio “ir ao encontro das coisas”, não partir 
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de ideias preconcebidas, já feitas" (ALES BELLO, 2004, p. 73). A abordagem fenomenológica 

propõe mergulhar na essência, auscultar, compreender, organizar a percepção.  

 

4 Resultados e Discussão 

 

A pesquisa realizada levou-nos a refletir sobre a vocação do ser humano como principal 

eixo para compreender o sentido e a significação do existir do ser humano. A reflexão sobre este 

tópico tem por fundamento a própria experiência de Edith Stein. O ser humano é chamado a 

responder suas inquietações a percorrer um caminho próprio de união com Deus. Apresenta-se, 

a seguir, o caminho da alma para Deus retratado por Edith Stein por meio da releitura do Castelo 

Interior de Santa Teresa D’Ávila e da experiência mística na releitura fenomenológica da Ciência 

da Cruz, de São João da Cruz.  

 

5 A Vocação como germe de crescimento e maturação humana 

 

Em meio à grande complexidade que forma o que é a vocação do ser humano, esse se 

torna um eixo inquietante, reflexivo na busca pela significação da existência do homem e da 

mulher no mundo. Insere-se neste percurso um processo de questionamentos que leva o ser 

humano a refletir sobre o seu existir e o ser no mundo. Emergem perguntas que se tornam 

relevantes nesse intrigante questionamento existencial: Quem sou eu? O que ser? Ou, digamos, 

qual o sentido e o objetivo do eu-ser? Não sem razão que desde antiguidade essas tem sido as 

“indagações mais desafiadoras para aqueles que se dedicam ao conhecimento do ser humano e 

buscam compreender seu dinamismo e processo evolutivo” (SPERGA, 2014, p. 13).  Afinal, é 

primordial interrogar-se acerca do que se compreende sobre o ser humano. A inquietação e a 

busca pelo sentido se tornam a motivação principal na vida do ser em sua busca de significação 

da realidade e de seu existir no mundo. Essa inquietação reaparece em Stein: “O que o ser 

humano é num dado momento, isto é, a forma concreta que ele assume no decorrer da vida, seus 
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conhecimentos, os princípios permanentes de seu agir, são em grande parte resultado daquilo 

que ele próprio e outros fizeram dele” (1999, p 223). 

Partindo dessas considerações, nota-se que Edith Stein possuía um dom natural, como 

vocação interna, para a compreensão do ser humano, advindo de sua relação no seio de uma 

família hebreia. Ao lançar um olhar para dentro do mais íntimo da vida de Stein, como lugar 

existencial e irrepetível, unidade indissociável, percebe-se sua vocação fundamental.  

 Nesse intento, como germe de crescimento e maturação, Edith Stein transcorre os anos 

de sua infância e da sua primeira juventude numa família judia na qual experimenta, ao mesmo 

tempo e, com idêntica força, a própria origem judaica e alemã e, num itinerário de pedagogia 

familiar, cresce sadia, sensível e inteligente. Em sua autobiografia Vida de uma Família Judia e 

outros Escritos Autobiográficos, relata sua convivência detalhada com sua família, amigos e a 

própria escola fenomenológica em Gotinga, bem como passagens de sua relação com Husserl e 

entrada no Carmelo. Stein relata a natureza de sua vocação familiar enquanto formação que a 

levou “à prática de um amor atuante” (STEIN, 1999, p. 125). Nos contornos fenomênicos, a autora 

lembra o germe vocacional no ambiente formativo familiar: “era um tesouro para nós” (STEIN, 

2018, p. 31).  

Por meio de sua história, podemos conhecer os fundamentos de uma vida familiar que 

permite o desenvolvimento de uma personalidade completa e harmônica, a determinação interior 

diante das horas mais difíceis da existência. Germe vocacional que sublinha a evolução e a 

estruturação de seu pensamento antropológico, desaguando na atividade acadêmica e social, na 

sua passagem do judaísmo para o cristianismo e de sua escolha para a vida religiosa como 

carmelitana.  Nessa direção, ela dispõe de uma capacidade vocacional excepcional pela 

complexidade de sua vida, de seus escritos e pela multiplicidade de papéis que desempenhou 

ao longo da vida. 

Edith Stein escava o sentido ao afirmar que a verdadeira vocação de cada indivíduo é o 

seu “ser chamado por Deus” para realizar de modo singular e irredutível a sua “imagem e 

semelhança”. “Qual a vocação do homem e da mulher?” – indaga Stein (1999, p. 74).  Segundo 



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

475 

a autora, na linguagem comum, o termo vocação conserva um sentido carregado de significado. 

É uma inclinação, uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada 

carreira ou profissão. Vocação é uma competência que estimula as pessoas para a prática de 

atividades que estão associadas aos seus desejos de seguir determinado caminho, que “contém 

em si o fiat criador” (STEIN, 2018, p. 329). Por extensão, vocação é um talento, uma aptidão 

natural, uma capacidade específica para executar algo que vai lhe dar prazer. “Existe, então, na 

natureza do ser humano uma certa vocação, uma predestinação... No decorrer da vida, esta 

vocação amadurece e se torna perceptível às pessoas” (STEIN, 1999, p. 74) 

A singularidade e a riqueza fenomênica da vocação, perpassa, em linhas gerais as 

tradições e as culturas e os incontáveis feitos fala-nos dos sinais vocacionais. A vocação geral é 

aquela que todo ser humano participa, independente de cor, raça, sexo, condição social etc. Mas 

essa se manifesta apenas no indivíduo singular. “Surge assim uma urdidura de múltiplos fios, 

mas seu padrão não deve ser tão impenetrável que a um olhar sereno não seja possível 

destrinchar algumas linhas claras” (STEIN, 1999, p. 74). 

Dessa forma, para reconhecer a vocação individual e, assim, poder formar-se como tal, é 

preciso “considerar com plenitude, amplitude e grandeza” (STEIN, 2108, 546), compreender, no 

âmbito das essências das vivências, não apenas a participação pessoal em uma natureza 

humana comum geral, mas também a vocação específica ao próprio gênero – masculino ou 

feminino.  

 

6 A finalidade mística em Edith Stein através da via da interioridade na Ciência da Cruz e 

no Castelo Interior 

 

Na conversão à fé cristã e, posterior adesão ao catolicismo, Edith Stein nunca deixou de 

demonstrar o significado especial de sua origem judaica. A leitura que fez da obra da vida de 

Santa Teresa Ávila (1515-1582), a levou ao encontro com a verdade. Penetrando em sua 
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compreensão intelectual o que havia penetrado em sua alma, diferenciando a fé das emoções, 

acolhendo o significado do Cristo Ressuscitado.   

O maior tratado sobre mística de Edith Stein foi a obra A Ciência da Cruz (1942). 

Demonstrando a experiência com Cristo como um caminho de acesso a verdade, resultante de 

um conjunto de conhecimentos que leva a alma adentrar-se na profundidade e no sentido de sua 

existência.   

 

6.1 As moradas do Eterno 

Edith Stein define que a obra Castelo Interior de Santa Teresa Ávila é insuperável devido 

a capacidade com a qual Teresa expressa os termos inteligíveis. Stein utiliza-se da obra mística 

da santa para dar explicações sobre a estrutura da alma humana (2018, p. 546).  Na obra Castelo 

Interior Santa Teresa utiliza-se da imagem do castelo com moradas e aposentos, para 

representar o mundo interior, explicando desta forma os acontecimentos no interior do ser 

humano. Descreve o corpo como um muro que cerca o castelo. Os sentidos, memória, o 

entendimento e a vontade, apresentados como moradores, sentinelas ou vassalos do castelo. 

A primeira morada é a entrada na vida espiritual, o conhecimento que aproxima o ser 

humano de Deus, porém define que a alma que está coberta de coisas do mundo e não pode 

conhecer a si mesmo. Na segunda a alma já percebe o chamado de Deus, não as vozes 

interiores, mas uma percepção sobre Deus que se faz sentir dentro, na alma. Na terceira e quarta 

morada estão as almas que acolheram totalmente no coração as chamadas de Deus, o 

esclarecimento da relação consigo mesmo.  A quinta morada é a transição, em que o desejo de 

amar a Deus é mais intenso; a sexta morada é marcada pelos compromissos espirituais; e a 

sétima é a definida como matrimonio espiritual, consistindo na participação profunda do desejo 

de Deus (STEIN, 2018, p. 546-557).  

6.2 A mística da Cruz 
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Em 1942, Edith Stein atualiza a antropologia filosófica do místico espanhol São João da 

Cruz, quando convidada por sua Priora no convento de Echt, a escrever por ocasião da 

celebração do quarto centenário do nascimento do Santo. No âmbito da Igreja Católica, São João 

da Cruz é considerado uma autoridade e um guia para todos aqueles que almejam experimentar 

o reino da vida interior. Foi Frei e fundador da Ordem dos Carmelita Descalços masculino e pai 

espiritual das Carmelitas Descalças. 

Edith Stein analisa a relação da cruz e a noite e o caminho da mística, definindo as quatro 

noites como: duas noites ativas, uma do espirito e outra do sentido, que são as purificações que 

a alma se deixa realizar por seu esforço, com a ação da graça de Deus para seu pleno 

desenvolvimento; e duas noites passivas, uma do espirito e outra do sentido, que são aquelas 

que é Deus quem age e purifica a alma, a mística. 

A noite ativa dos sentidos é a entrada na noite, consiste em uma purificação das potências 

da alma, da inteligência, da memória e da vontade.  A noite passiva dos sentidos é comparada 

com a crucificação, o espírito é purificado enquanto os sentidos sentem-se fracos. A noite passiva 

do espírito é a purificação da alma mediante a ação de Deus, que toma a consciência humana 

de sua imperfeição e defeito, e conduz a alma a sentir uma sede amorosa por Deus.  

Ao analisar a noite escura que São João apresenta, Stein nos remete para a experiência 

da noite de extrema amargura que Cristo viveu no Getsêmani, que é o ponto central da 

experiência mística, o abandono de Deus e a aceitação da cruz, a vivência do sofrimento na noite 

escura e da companhia amorosa do Cristo “deixando-se conduzir através da noite escura, como 

recompensa terão como guia o próprio Cristo” (STEIN, 2014, p. 32).  

A contemplação mística para Edith Stein é a experiência a partir do exercício que a alma 

atravessa a noite escura e se sente tocada por Deus. Sente a presença que comunica a alma o 

seu amor, mas ainda assim, permanece o mistério. São os vislumbres do peregrino encontro da 

alma com Deus, o sopro do Espírito chamado de pomba, pois permite o voo alto do conhecimento 

infuso de Deus, um amor que atrai, reconforta, deleita e refrigera. “A alma entra no estado de paz 

e doçura, causando a impressão de que todas as coisas são Deus” (STEIN, 2014, p. 197).  
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7 Considerações Finais 

 

Nos dias hodiernos, a vivência em meio à realidade, tanto nos avanços tecnológicos, 

conquistas da civilização e reviravoltas em relação ao poder, geraram inúmeras inquietações. O 

contexto atual é complexo, ambíguo, multifacetado, permeado por diferentes cosmovisões de 

mundo, de ser humano, culturas e espiritualidades. Um mundo globalizado que vivencia a quarta 

revolução centrada na gestão do conhecimento, das tecnologias aplicadas, das redes, da 

inteligência artificial e das relações virtuais.  

O ser humano contemporâneo vive a forte sensação caracterizada como "abafamento", 

insegurança, falta de humor, ressentimento e dor, como frutos principais da angústia. Diante da 

ausência de sentido, percebeu a incapacidade da pessoa de construir algo que abarque de forma 

total sua existência. Mesmo diante de uma situação caótica na onde se perdeu o referencial 

místico, ainda, surgem pessoas que, sondando a mais profunda significação do ser, apontam 

luzes para uma nova saída do ser humano imerso nas trevas da “anomia” (estado de falta de 

objetivos e perda de identidade).  

É diante dos novos paradigmas tecno científicos que emerge o desafio de pensar a 

vocação do ser humano, compreendê-la na sua profundidade mais profunda. A proposta mística 

de Edith Stein, se apresenta como uma possibilidade que contribui para transformar a alma a 

partir da sua interioridade (STEIN, 1999, p. 128). É nesse construto de compreensão da vocação 

do ser humano, fertilizada pela mística, que o pensamento de Edith Stein, revela sua grande 

originalidade. Sua concepção mística antropológica, como vimos, tem bases sólidas e 

consistentes. 

É justamente no contexto atual de sociedade em que o a pessoa humana se vê cada vez 

mais massificada pelas "epistemologias das ambivalências" que propomos o pensamento 

vocacional místico de Edith Stein como base para refletir sobre o ser humano na sua inteireza. 
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POR UMA TEOLOGIA DECOLONIAL FEMININA: ensaios e acenos para o futuro da 

Igreja e da sociedade 

 
Maria Rita da Silva203 

 

1 Introdução 

 

Queremos apresentar aqui a realidade em que a mulher vem enfrentando tanto na 

sociedade, como na Igreja, no contexto de América Latina e Caribe, onde a cada dia ela vem 

perdendo seu espaço e ação. Para tal reflexão, propomos acenar por uma teologia feminina 

decolonial, que seja capaz de romper com a mentalidade patriarcal e machista que envolve até 

hoje a maioria da população, e de modo especial a maioria mulheres.  

Advogar por uma teologia feminina decolonial, significa construir uma identidade feminina 

que seja capaz de quebrar com os elos do patriarcado. Sobre tudo o patriarcado religioso, que 

utiliza a imagem de Deus como juiz implacável, masculino, pai, senhor, de cor branca. Quando 

na verdade Deus é misericordioso, materno, solidário, companheiro de caminhada de todos os 

povos, raças e culturas da terra.  

Não pretendemos fazer aqui uma luta de gêneros, mas desvendar caminhos para a 

inserção da mulher nos lugares de tomada de decisão. O começo é apostar numa teologia 

feminina decolonial, que dialogue, integre e promova cada pessoa humana, a começar pela 

mulher.  

 

  

 
203Maria Rita da Silva. Bacharel em Teologia, Mestre em Teologia e Doutoranda em Teologia, ambas pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, Campus Curitiba - PR. Pertence a Congregação das Irmãs Mensageiras do Amor 
Divino, atua como coordenadora da Comunidade Sagrado Coração de Jesus, em Aparecida - SP. Contato: 
mritamad@gmail.com.  
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2 Por uma Teologia Feminina Decolonial  

 

Com a eleição do então Cardeal Jorge Mário Bergoglio como Papa, e trazendo consigo o 

nome de Francisco, foi firmado um tempo de esperança para que a Igreja assumisse seu lugar 

no mundo como servidora e companheira, e não como juíza. Afinal esta já havia sido a ideia 

primeira do Concílio Vaticano II. Porém há importantes passos a serem dados, afim de que o 

ideal do Concílio não se desfalece de vez.  

Francisco convida a Igreja para uma permanente saída, saída de si mesma, de suas 

estruturas, de suas moralidades, de seus carreirismos, enfim de tudo aquilo que lhe impeça de 

estar nas periferias humanas e espirituais, como o Papa afirma “fiel ao modelo do Mestre, é vital 

que a Igreja saia para anunciar o Evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, 

sem demora, sem repugnância e sem medo. A Alegria do Evangelho é para todo o povo” (EG 

23)204.  

Nesta totalidade não podemos deixar de inserir a população das periferias existências205, 

as mulheres, jovens, idosos, abandonados, aidéticos, tóxicos dependentes, pobres, doentes, os 

invisibilisados pelo sistema neoliberal, a comunidade LGBTI e demais excluídos.  

Francisco reconhece a necessidade da inserção da mulher nas instancias de tomada de 

decisão, pois sabe reconhecer a importância do “gênio feminino” (Cf. EG 103); como também 

criou uma da Comissão de mulheres para o estudo do Diaconato Feminino. Não se quer propor 

a ordenação de mulheres, mas sua valorização, onde se tenha voz e vez, e não só diversos 

trabalhos de base. 

 

2.1 Apontamento do feminino 

Após o Concílio Vaticano II a situação dos leigos e das mulheres passou a ser encarada 

de outra forma, pois estes começaram a adquirir o seu lugar e espaço na Igreja, ainda que em 

 
204EG: Exortação Apostólica Pós-sinodal Evangelii Gaudium.  
205 Periferias existenciais são os locais sociais em que o Papa Francisco nomeia os novos excluídos da sociedade.  
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passos lentos. Mas não foi o suficiente para que o protagonismo dos leigos encarnasse sua 

missão coerente na Igreja e na sociedade, pois como afirma o Concílio “os leigos são chamados 

por Deus, a viver segundo o espírito do Evangelho, como fermento santificação no seio do mundo, 

brilhando em sua própria vida pelo testemunho da fé, da esperança e do amor, de maneira a 

manifestar Cristo a todos os seres humanos” (LG 31)206.  

 Hoje notamos que em nossos leigos e leigas faltam reascender a chama da esperança 

profética emanada do Batismo. Seus testemunhos andam ofuscados pelo veneno da falta de 

compromisso, do clericalismo e carreirismos, tanto na esfera ad intra207, como na ad extra208 da 

Igreja. Esta situação é mais latente no que se refere a mulher, que são claramente invisibilisadas 

e excluídas dos centros de decisões da Igreja e do mundo.  

 No contexto de América Latina, em grandes linhas, com a conferência de Medellín 

apostou que a mulher será o sujeito de transformação na Igreja e na sociedade, porque vai lutar 

por condições integras e igualitárias para seus filhos, netos; intensifica-se a sua presença nas 

Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s) e nos movimentos da Ação Católica, pois “a mulher 

reivindica sua igualdade, de direito e de fato, com o homem” (Cf. MED 1, 20; 15, 10). Já em 

Puebla as mulheres aparecem nos “debates sobre a evangelização, o que lhe traz características 

especiais. O texto denuncia a marginalização da mulher e denúncia a marginalização quase total 

ausência da vida pública, econômica e cultural” (TEMPENDINO, 2010. p. 387). A Conferência de 

Santo Domingo trouxe por sua progressos e regressos em entorno da mulher latino-americana, 

ao mesmo tempo em que valoriza seu protagonismo na Nova Evangelização, a reduz na sua 

vocação de mãe dentro da família patriarcal. A Conferência de Aparecida coloca a mulher na 

sessão de Família (DAp 459-463), porém “lamenta a mentalidade machista, que as desvaloriza, 

valoriza sua participação na vida social e eclesial, escuta o clamor das mulheres silenciadas, 

garante sua presença nos ministérios e a conclama a participação plena em todos os setores da 

 
206 LG: Constituição dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja.  
207 Dentro da Igreja. 
208 Fora da Igreja. 
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vida” (TEMPENDINO, 2010. p. 391). Este documento afirma ainda que as mulheres são 

“chamadas a ser discípulas e missionárias a serviço da vida plena, tendo como exemplo as 

mulheres que, como os evangelhos nos contam, estiveram presentes e atuantes no movimento 

de Jesus” (Cf. DAp 353).  

 

2.2 A descolonização do feminino 

A invisibilização da mulher se deve ao longo tempo em que ela ficou sob o julgo do 

patriarcado (tanto do pai, como do esposo). Como o passar dos anos esta situação começou a 

ser erradicada, mas permanece muito vivo em diversas situações em que nós nos encontramos. 

São certos moralismos disfarçados de patriarcalismo e de machismos dentro de nossas famílias, 

e de maneira especial em nossas igrejas, que tentam de vários modos impedir o avanço das 

mulheres, sejam elas solteiras, casadas, divorciadas, consagradas (Religiosas - irmãs), e tantas 

outras profissões e ministérios que estas desenvolvem.  

O método para reverter tais anomalias é a “descolonização”, ou seja, romper com o 

pensamento a que estamos acostumados “a que fomos colonizados”. A descolonização “contribui 

para os distintos campos do ser, do saber, do temer e do poder, repara a tríplice injustiça: 

cognitiva, social e ecológica” (TAMAYO, 2017, P. 28)209. Mudar nossas mentalidades, afim de 

que pensemos globalmente, para agir localmente em vista do bem comum de todos os povos da 

terra, que tem mesmo direito e a mesma liberdade. Deste modo se rompe com a linha imaginária 

que divide os povos ricos e pobres, norte e sul, Europa e América Latina, homens e mulheres, 

Deus Vingativo e Deus de Jesus de Nazaré, Deus Pai e Deus Mãe.  

É preciso começar a pensar a partir da mulher. Homens e mulheres são diferentes em sua 

natureza, mas de modo algum podem gerar desigualdades, e isto equivale para o indígena, para 

o negro e para as diferentes religiões. Descolonizar até mesmo o pensamento decolonial que 

 
209 Tradução nossa.  
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pretender apenas analisar as realidades com os olhos do masculino e que exclui por inteiro o 

feminino da análise e da reflexão.  

O modo de pensar da mulher Latinoamericana que traz consigo sua história, costumes e 

cultura. Mas de modo particular sua realidade sofrida e injusta que a oprime e excluí das igrejas 

por não compactuar com tais ideias, por não ceder a exploração no trabalho, no abuso de poder 

e sexual de seu marido, que lhe trata apenas como objeto para satisfazer seus desejos e 

prazeres, onde sua função no seio da família é apenas ser empregada, boa mãe e educadora 

dos filhos, e tudo na submissão. 

É preciso então: 

 
Descolonizar o pensamento feminista eurocêntrico hegemônico, que se 
apresenta como referente obrigado para todo o feminismo. Por isso sobram os 
limites epistemológicos da visão euro-americano-centrica feminista e sua 
tendência a enfatizar as categorias “gênero” como única fonte de opressão das 
mulheres e não questionar o tríplice o quadruplo dominação das mulheres do sul 
global (TAMAYO, 2017, P. 30).  
 

 O pensamento patriarcalista que oprime a mulher, é uma espécie de Kyriarcado do 

homem sobre a mulher. Onde também a religião tem forte influência sobre ela. Sobretudo por 

impor uma visão machista de Deus, o qual ela deve obediência e reverência, sendo assim a 

religião passa a ser manipuladora e não libertadora, promovendo um falso sentido de Sagrado. 

Este modo de representar Deus corta sua verdadeira imagem de um Deus subalterno as 

fragilidades do ser humano e sensível as suas misérias como nos narra Ex 3, 7-10210. Com a 

vinda de Jesus, seu filho a terra, consegue revelar sua face misericordiosa que acolhe a tudo e 

todos. 

 Sinto aqui uma urgência de se pensar uma teologia decolonial feminina desde as 

realidades das mulheres consagradas (irmãs, freiras), pois neste meio impera demasiadamente 

um pensamento masculino, patriarcalista e machista, não só nas estruturas, pois muitos membros 

 
210 Deus vê, ouve e sempre a opressão que os filhos de Israel passava diante da escravidão no Egito.  
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preferem a aceitar o modo a que se vive, a resistir e estruturar uma Vida Religiosa que é de fato 

feminina e autêntica, de mulheres livres, maduras que gastem sua vida por amor a Cristo e pela 

causa de seu Reino.  

 Não queremos revolucionar a vida dos conventos, mas inserir uma identidade feminina, 

“a identidade não emerge no isolamento, mas através de uma rede de relacionamentos. A 

relacionalidade é uma maneira de ser no mundo” (ABRAHAM; FOLEY, 2013). Estas não estão 

sozinhas, formam a comunidade de discipuladas missionárias de Jesus, onde cada batizado tem 

a mesma responsabilidade e dignidade no serviço do Reino de Deus. Pois o que nos iguala é 

tríplice ministério conferido a cada um no Batismo recebido, independentemente do nosso sexo, 

raça e grau de hierarquia, pois fomos chamados ao mesmo de grau de santidade (cf. LG 32). Eis 

um longo caminho a percorrer. 

  

3 Metodologia 

 

A metodologia utilizada neste texto é de abordagem qualitativa e com enfoque na pesquisa 

bibliográfica. Dado que este texto não é o fim de uma pesquisa, mas o início de uma futura tese.  

 

4 Resultados e Discussão 

 

Ainda não se tem resultados, mas podemos deduzir, que está temática de uma teologia 

feminina decolonial estimule as teólogas femininas a retomarem suas reflexões sobre nossa 

identidade feminina. De modo especial as teólogas religiosas (irmãs), para que assumam sua 

feminilidade na Igreja e na sociedade, mesmo que estas reflexões causem incomodo no sistema 

religioso a que estamos inseridas.  

 

  



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

486 

5 Considerações Finais 

 

Temos um longo caminho a percorrer afim de colaborar para que voltemos às fontes, aos 

cristãos da primeira hora, ou seja, seguir os passos daqueles que souberam aprender de Jesus 

de Nazaré o modo de ser do Pai, o ABBÁ, que é totalmente disponível, autêntico e decolonial. 

Aquele que integrou e quer integral totalmente o feminino em seu movimento desde sua 

concepção até as missionárias da Igreja nascente, que no hoje de sua história que ter voz, ter 

vez e lugar.  

Construir uma reflexão em torno de uma teologia feminina decolonial, requer romper com 

o machismo revestido de poder em nossa sociedade atual, seja na esfera eclesial, como na esfera 

global e epistemológica. Sendo que muitos teólogos não utilizam uma visão a partir do sujeito 

feminino, utilizam apenas sua visão masculina. Surge então a urgência de se construir uma 

teologia feminina decolonial. Está aí nosso objetivo e inspiração para vida cientifica.  

 

Palavras-chaves: Teologia; Feminino; Igreja; Sociedade; Decolonialidade. 
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A INFLUÊNCIA DOS DIREITOS HUMANOS NA SOCIEDADE PLURAL: breves notas 

para refletir sobre a realização do sujeito desse direito 

 

Raul Ié211 

 

1 Introdução  

 

A designação Direitos Humanos, ideia usada para esclarecer sobre os direitos universais 

que asseguram o viés da dignidade que engloba os seres humanos sem nenhuma diferença, é 

um conjunto de acordos que foi geralmente aceito em 1948, depois do advento das Nações 

Unidas em 1945 (GRUBBA; DE AQUINO, 2016). Foi precisamente neste âmbito que os Direitos 

Humanos foram criados e tornados conhecidos ao público, como mecanismo de proteção e 

realização da dignidade do ser humano, quer no sentido cultural, social e econômico. Para a 

consecução das ideias propostas é necessário que o Estado, juntamente com a sociedade civil 

cooperem para que categorias mencionadas, ou seja, a dignidade humana se torne materializada, 

pois é nessa lógica que os Direitos Humanos podem trilhar nas sociedades (GIMENEZ; DE 

SOUZA DEL'OLMO; ANGELIN, 2017).  

Para (Rabenhorst, 2008) a palavra direito possui o significa do que é reto, apropriado ou 

justo. Sendo assim, qualquer ser humano que age com a honestidade é visto como ser humano 

“direito”, também se observa que o termo “direito” é oposto ao que é torto ou injusto, por esse 

motivo todas às vezes que se depara com a irregularidade, afirma-se que o fato não está direito.  

Porém, em relação aos Direitos Humanos, foi somente no fim da Segunda Guerra Mundial, 

que formularam a Carta das nações Unidas com intuito de garantir esses Direitos e lutar pela sua 

defesa como se observa: 

 
211 Mestrando em Teologia (FABAPAR), Bacharel em Direito (Faculdades Integradas Claretianas), Rio Claro, SP, 
Brasil. Instituição de origem: Faculdade Batista do Paraná (FABAPAR), Curitiba, PR, Brasil.  

E-mail: raiguine@gmail.com    
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Finalmente, após a II Guerra Mundial, o problema dos direitos fundamentais da 
pessoa humana foi posto novamente em debate. Em 26 de junho de 1945 
aprovou-se a Carta das Nações Unidas, destinada a fornecer a base jurídica para 
a permanente ação conjunta dos Estados, em defesa da paz mundial. Mas a 
experiência já havia deixado bem evidente que não pode existir paz onde não 
houver justiça social, surgindo, portanto, a ideia de uma Declaração de Direitos 
que fixasse as diretrizes para a reorganização dos Estados. Já no ano de 1946 
foi iniciado o trabalho de elaboração desse documento, que, afinal, foi aprovado 
na terceira sessão ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de 
dezembro de 1948, recebendo o nome de Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DALLARI, 1995) 
 

A organização moral e política com fundamentos na igualdade de direitos e na 

solidariedade coletiva contribuiu para que existisse a Declaração dos Direitos, visando implantar 

regulamento que definisse os caminhos a ser seguido pelos Estados, também é de registrar o 

surgimento das Nações Unidas e sua importância na materialização dos referidos Direitos, pois, 

para que haja a Declaração Universal dos Direitos Humanos as Nações Unidas tiveram várias 

Assembleias e só em dezembro de 1948 que aprovaram a Declaração Universal.  

Diante do exposto e por compreender que os Direitos Humanos são criados para a 

proteção e efetivação da dignidade do ser humano, apresenta-se a seguinte questão de pesquisa: 

de que maneira a influência dos direitos humanos na sociedade plural pode resultar na realização 

do sujeito desse direito? Consequentemente, o objetivo da pesquisa é analisar a influência dos 

direitos humanos na sociedade plural e a realização do sujeito desse direito.  

Este estudo justifica-se por tratar-se da dignidade da pessoa humana defendida pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos que visa a igualdade de todos no acesso a serviços 

de saúde, migração, sem discriminação etc. 

O trabalho está estruturado de seguinte maneira, a fundamentação teórica, metodologia, 

resultados e considerações finais. Sua contribuição dar-se-á devido ao fato de analisar os Direitos 

Humanos amparados pela Declaração Universal, a qual no seu segundo artigo, garante a 

igualdade de todos “sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, 
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opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer 

outra condição” (Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948). 

 

2 Fundamentação teórica 

 

Nesta parte analisar-se o que deu origem aos Direitos Humanos e como foram 

desenvolvidos, sua repercussão na sociedade plural e como foi encarado pela coletividade, e se 

os sujeitos dos Direitos Humanos que necessitam da proteção são atendidos como garante a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos.      

 

2.1 Direitos humanos 

O sinal que registrou a luta contra o racismo na história foi a Declaração dos Direitos do 

Homem no final do século XVIII; exprimiu que a partir do então período, rumo ao futuro, o ser 

humano e não a autoridade divina, nem o conjunto de tradições relativo ao passado da 

humanidade seriam a base para elaboração da lei. Sem se observar as prerrogativas que a 

história tinha facultada a algumas classes da sociedade ou a algumas nações, a declaração era 

um sinal que demonstrava que o ser humano é livre de todo e qualquer tipo de dependência, 

igualmente anunciou que toda a humanidade havia completado sua maioridade (ARENDT, 2013).  

Pode-se observar que os Direitos Humanos surgiram numa inter-relação de ocorrências 

que acompanham as descrições de fatos que estabeleceram as afinidades entre a realidade 

normativa e a realidade material, igualmente as situações que causaram um impedimento de 

fatos e as manifestações de desejos fundamentais da cultura da coletividade. (GRUBBA; DE 

AQUINO, 2016). 

De acordo com Sobrinho (2011), a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

simboliza a imaginação de liberdade, igualdade e fraternidade pautadas na Revolução Francesa, 

observando atentamente os três princípios franceses; além do mais, concebe de maneira lucida, 

a pretensão de responsabilizar os Estados a validarem e a considerarem a particularidade dos 
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seus preceitos (SOBRINHO, 2011). E pode-se observar que a Constituição Federal do Brasil no 

seu artigo 5º, assegura a liberdade e a igualdade contida na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. 

 

2.2 Direitos Humanos face à Sociedade plural  

Qualquer Estado que garanta as liberdades civis, ou seja, direitos básicos de todos os 

seres humanos e as garantias fundamentais será visto como uma sociedade plural, de acordo 

com vários aspectos da vida social, concentrando sua objetividade de processo de estrutura a 

partir do indivíduo (FILGUEIRAS, 2007).  

Os Direitos Humanos, por exemplo, na sociedade plural, estão baseados na força decisiva 

do poder do Estado, o qual deve proibir a crueldade, o massacre, a obrigado de se entregar a 

experimentos laboratoriais sem o consentimento, a escravização etc. pois esses direitos são 

absolutos e não devem ser restringidos de maneira nenhuma e nem serem relativizados (DE 

OLIVEIRA, 2019).  

 

2.3 O Sujeito dos Direitos Humanos  

O sujeito do direito é o ser que possuí a capacidade de perceber a relação entre si e um 

ambiente, num critério baseado no uso da razão; e os direitos humanos têm os seus fundamentos 

no conceito da dignidade que está atrelada com a essência do ser humano, ou seja, sua própria 

natureza, uma particularidade que reside no ser humano por ele ser humano. Afinal, ele se orienta 

através de sua noção da dignidade, quer no tomar das providências, na sua sensibilidade e no 

seu processo de raciocínio lógico. Embora esses elementos não definem o caráter do sujeito de 

Direitos Humanos, porém lhe orienta na compreensão de sua natureza e como obter a 

independência moral (PEQUENO, 2011). 

Para Moulin (2011), quando uma situação é percebida como alarmante ou ameaçadora e 

for supostamente resolvida pela ação humanitária não soluciona o problema que o direito humano 

visa resolver, tendo em conta que os sujeitos que mais precisam deles, são evidentemente 
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aqueles que não são assistidos. De maneira geral, observa-se que o próprio sujeito dos Direitos 

Humanos, pautando pelas necessidades, é uma pessoa deixada de fora, por isso para algumas 

pessoas o conceito da cidadania não possuí significado (MOULIN, 2011).  

 

3 Metodologia 

 

O trabalho está baseado em Direitos Humanos. Para a produção do texto foram usados 

livros, artigos científicos publicados em congresso e revistas para fundamentação teórica. Este 

estudo se classifica no tipo bibliográfico e, de acordo com Gil (2016) a pesquisa bibliográfica pode 

ser realizada usando material já existente, isto é, os livros e artigos científicos.      

 

3.1 Coleta de Dados 

A pesquisa foi feita durante o mês de agosto de 2019, utilizou-se a classificação atual dos 

periódicos de 2013-2016 postos à disposição pela Plataforma Sucupira, da área do Direito; de 

seguir foram selecionados 50 dos periódicos classificados em A1 e foi feita uma busca usando a 

palavra “direitos humanos”, isto é, artigos que serviram de base temática em investigação e, usou 

as produções acadêmicas dos últimos 5 anos (2014 a 2018). Na busca dos artigos com a referida 

palavra foram encontrados 69 artigos de diferentes periódicos.     

 

3.2 Análise dos dados 

A tarefa de analisar os dados incluí descobrir o significado, partindo do texto, e das 

imagens que foram coletados (FLUCK, 2014). Neste trabalho os dados foram tabulados no Excel, 

com intuito de rever os títulos e a finalidade dos artigos destinados ao uso como amostra deste 

trabalho, achou-se 2 artigos duplicados, os quais foram retirados da amostra. Finalmente foi feita 

uma apreciação crítica para retirar da amostra os trabalhos que não se relacionavam com os 

Direitos Humanos, assim sendo, ficou como amostra final 21 artigos. 
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4 Resultados e Discussão 

 

Os estudos sobre os Direitos Humanos apresentam sua maior importância no meio 

acadêmico a partir da Declaração Universal de 1948, que assegura a dignidade da pessoa 

humana. Os pesquisadores fazem críticas e solicitam a responsabilidade dos Estados que 

assinaram tal acordo.   

Na revisão dos artigos publicados nos periódicos qualificados em A1 nos últimos 5 anos 

(2014 a 2018) é indispensável apresentar os assuntos que foram tratados nas pesquisas, entre 

eles apresenta-se os seguintes (Direitos Humanos e os seus sujeitos na sociedade plural e 

Direitos Humanos e a migração). Deixa-se elucidado nesse trabalho, que a maioria dos artigos 

são nacionais e de alguns países da América Latina, sendo assim, tratam mais do contexto do 

Brasil e do Mercosul. 

 

4.1 Direitos Humanos e os seus sujeitos na sociedade plural  

De acordo com os achados de Luna (2014), a desigualdade social ainda persiste na 

sociedade brasileira, e que pode ser presenciada entre as mulheres com relação à diferença de 

classe social e atendimento, pois muitas mulheres pobres reclamam que são mal atendidas em 

unidades de saúde, principalmente quando precisam fazer procedimentos emergenciais. Isso não 

é encontrado quando o grupo de mulheres assistidas pelos profissionais de saúde bem 

habilitados são ricas; as pobres, ainda, afirmam que, às vezes são deixadas para serem 

atendidas depois das ricas, ainda que o atendimento fosse de emergência, desse modo, a 

gravidade da situação em que elas se encontram acabam resultando na infecção ou até a morte. 

Para Ribeiro e Cano (2016) existe o abuso letal disseminado de maneira desigual entre a 

população; as vítimas de homicídio possuem o perfil marcado. De acordo com os estudos feitos, 

as pessoas que sofrem o homicídio são negras do sexo masculino e no que diz respeito a idade, 

varia entre 20 a 24 anos. Bencomo Fariñas (2017), no seu trabalho, aborda a responsabilidade 

do Estado como entidade principal para aplicação das medidas necessárias para o exercício real 
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dos Direitos Humanos, sem favorecer seus órgãos e agentes e nem privilégios que resultam na 

diminuição dos direitos que são universalmente reconhecidos, como por exemplo: a igualdade, 

não à discriminação, a segurança jurídica etc.   

A dificuldade essencial dos Direitos Humanos na contemporaneidade não se resume nas 

suas justificativas, quer dizer, nos debates filosóficos, porém, na forma como protege-los, ou seja, 

a questão reside no âmbito político. Nesse caso, o exemplo que pode ser usado é o da 

democracia que tem como finalidade, alcançar os desejos da maioria quanto da minoria 

(BENVENUTO, 2015) 

No que diz respeito ao MERCOSUL, os achados de Bijos e da Cruz (2018) demonstram 

que para obtenção da eficácia dos Direitos Humanos nessa região, é necessário que os Estados-

membros abrissem mão da intenção de aquisições de uma economia imensurável, pois o que é 

urgente é assegurar a dignidade da pessoa humana. A ambição de crescer economicamente não 

possuí o significado ao lado das necessidades que se observa entre a população.  

Constata-se no trabalho de Bragato e Culleton (2015), que se for recuperado o que a 

filosofia medieva tinha ensinado e usá-la como modelo do hodierno, esta seria a maneira viável 

para solucionar os problemas da sociedade plural que a modernidade tenta destruir. É certo que, 

se forem resgatados os exemplos da filosofia medieva, ela auxiliaria nos assuntos contraditórios, 

porém importantes no atual contexto que exige o diálogo, além do mais, ela manteria a 

integridade de cada cultura. 

 

4.3 Direitos Humanos e a migração  

Na pesquisa de González (2017) verifica-se que universalidade dos Direitos Humanos 

demonstra que o sistema jurídico em relação à migração deveria tratar o migrante da mesma 

forma que trata o nativo, porém, ainda persiste em grande parte uma exclusão de quem ingressa 

no país estrangeiro. Pois, os nativos do Estado que decidem a concessão generosa de tipos de 

direitos e em que medida esses direitos podem ser alcançados, além do mais, são vistos como 

uma bondade do Estado Nacional.  
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Todas as leis deveriam basearem-se nos princípios de respeito irrestrito aos Direitos 

Humanos, sem discriminação em relação aos migrantes, mesmo sendo irregulares, deveria ter a 

permissão de mobilidade internacional de pessoas, com garantia de segurança, unidade familiar, 

proteção da criança e reconhecimento do património tanto dos nacionais quanto aos dos 

estrangeiros (GASPERIN; GUADALUPE; DEL RÍO, 2016).  

No trabalho de Brigido, Zibetti e Sobrinho (2017) verifica-se que desde a segunda guerra 

mundial, a sociedade está enfrentando a pior crise migratória. O Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados (ACNUR) assevera que até o final de 2016, havia 65,6 milhões de 

pessoas que foram forçadas a deixar suas casas, o que aponta especificamente a gravidade da 

crise humanitária.  

 

5 Considerações Finais 

 

A Segunda Guerra Mundial, que resultou em maiores massacres de massa dentro de 

poucas horas, trouxe a reflexão aos Direitos Humanos como se observa na atualidade, e parece 

que o acordo de 10 de dezembro de 1948, que visa garantir a dignidade da pessoa humana, 

serviria da proteção de todos perante a lei, porém, ainda existe o abuso letal disseminado de 

maneira desigual entre a população.  

As pesquisas demostram que as vítimas de homicídio possuem um aspecto identificado: 

elas são negras, do sexo masculino e figuram-se na faixa etária de 20 a 24 anos; em relação as 

mulheres, as pobres sofre discriminação nas unidades de saúde e; nos que diz respeito aos 

imigrantes, não possuem os mesmos direitos com os nativos, pois ainda persiste em grande parte 

uma exclusão de quem ingressa no país estrangeiro.    

Porém a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no que diz respeito ao conteúdo é 

de natureza universal, visto que contempla os sujeitos de direito em todas as nações, ainda 

asseguram a responsabilidade dos Estados que aprovaram a defesa dos Direitos Humanos, no 

entanto, a referida Declaração não conseguiu influenciar a sociedade, ainda após sete décadas, 
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então percebe-se que não são as questões filosóficas que estão em causa, mas sim, as questões 

políticas que, exige a proteção desses direitos. 

 

Palavras-chave: Direitos humanos; Sociedade plural; Dignidade humana; Sujeito do direito. 
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GT 14 – METODOLOGIAS E PRÁTICAS ESCOLARES COM AS 

DIVERSIDADES: INTERFACES COM O ENSINO RELIGIOSO 

 

 

Coordenação:  

Dr. Denilson Meireles Barbosa (UNIMONTES) 

Dra. Edile Maria Fracaro Rodrigues (PUCPR) 

Me. Ediana Maria Mascarello Finatto (EEB Profa. Bento Cardoso – Arvoredo/SC) 

Me. Gilberto Oliari (UFSM  e EEB Antonio Morandini – Chapecó/SC) 

 

Este Grupo de Trabalho teve por objetivo pensar a escola como um espaço e lugar das 

diversidades (culturais, religiosas, étnicas.....), trabalhando-as com diferentes metodologias e 

tecnologias. Acolheu trabalhos que apresentassem, analisassem e refletissem sobre 

metodologias de ensino, práticas pedagógicas desenvolvidas na escola, preferencialmente no 

Ensino Religioso. 
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A IMPORTÂNCIA DO OUTRO NAS RELAÇÕES SOCIAIS: a alteridade na 

representação das mandalas 

 

Ediana Maria Mascarello Finatto212 

Liliane De Oliveira213 

 

1 Introdução 

  

Analisar o papel das instituições neste cenário nacional, leva-nos a perceber que a escola 

passou a ser mais solicitada na formação dos educandos. Na escola não cabe mais apenas 

construir conhecimento, é necessário, orientar, educar, despertar o olhar para o outro e para os 

valores sociais, os quais até então percebia-se ser papel da família. No entanto, devido a 

reconfiguração social embasada no sistema capitalista, os pais e mães envolveram-se cada vez 

mais com as atividades do trabalho e repassaram para a escola o compromisso de uma formação 

integral dos educandos (BARROS, BETTO, 2009). 

 Nesta nova caracterização social, temos ainda, com maior força a interferência das 

tecnologias nas relações familiares, escolares e sociais. Estas provocam em crianças, 

adolescentes e adultos um encantamento que se torna difícil cativá-los para o encantamento da 

vida. Diante disso, podemos constatar que a necessidade de estar em contato com as tecnologias 

provoca uma invisibilização do “outro”, dos acontecimentos reais e do respeito as pessoas.  

No decorrer dos tempos através da contemplação diária do movimento dos educandos no 

espaço escolar foi possível estabelecer um parecer sobre as relações nestes espaços de 

socialização. Constatou-se que o uso do celular nesse no ambiente escolar provoca alterações 
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ediana@unochapeco.edu.br 
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nas interações e este aparelho substituiu o outro na relação, pode-se dizer que o outro deixou de 

ter importância, e no ambiente escolar principalmente nos horários de intervalo.  

Onde constantemente ocorria um movimento e envolvimento entre os educandos, hoje o 

que podemos destacar é apenas o movimento ágil dos dedos para digitar ou para armar a jogada 

nos inúmeros jogos que prendem a atenção dessa geração. Desse modo, é importante destacar 

que um dos desafios atuais é como pensar o outro, sua importância e a espiritualidade dentro 

dessa nova dinâmica, dessa imagem do mundo que nos é apresentada após a expansão das 

tecnologias para as mais diferentes classes sociais. 

 Levando em consideração o dia a dia das escolas, podemos afirmar que nossos 

educandos desejam diariamente se tornar um youtuber ou um programador de jogos (gaimer), 

alguém que, aos olhos deles faz o que gosta, ganha dinheiro e trabalha pouco. Por isso, a 

valorização dos profissionais reais que estão diariamente em contato com eles se tornou 

obsoleta. Não veem pais, comunidade escolar e comunidade religiosa com potenciais para 

contribuir na sua caminhada, por esse motivo o amor, o respeito e os valores sociais estão sendo 

substituídos. Percebe-se uma insensibilidade diante do sofrimento humano, assim se não 

voltarmos a sentir afeto dificilmente no moveremos para sanar as feridas de nosso irmão (BOFF, 

2012). 

Nesta nova dinâmica estabelecida a partir do uso frequente das tecnologias raramente no 

espaço escolar ouvimos alguém pedir licença, cumprimentar, dizer obrigada ou demonstrar ter 

sensibilidade. Isso porque, as ações dos educandos relacionam-se com as estabelecidas nas 

redes sociais, e a influência nos comportamentos é visível quando ouvimos “opa” em vez de “bom 

dia”, “boa tarde” ou “oi”, em vez de “por favor”, ouve-se “oh passa aí” ao invés de desculpa “foi 

mal”. Nosso problema da atividade que nos dispomos a desenvolver com os oitavos anos reside 

aqui, “Como lidar com essa reconfiguração de valores e contribuir para desenvolver o olhar de 

alteridade? ” 

 Diante dessa nossa inquietação, buscamos construir uma atividade interdisciplinar com 

os componentes curriculares Ensino Religioso, História e Arte para aprofundar a importância de 
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compreender a mística e sua influência nas relações pessoais e socais, a espiritualidade e a 

possibilidade de compreender o outro e a contribuição dos self na representação das mandalas. 

 No componente curricular Ensino Religioso temos especificado no currículo o tema 

Mística e Espiritualidade (SANTA CATARINA, 2011). Desse modo, através de observações nos 

relacionamentos dos educandos suscitou-nos a ideia de aprofundar a temática, discutindo 

inicialmente sobre o self, ponto extremamente importante diante das constatações observadas. 

No dia a dia dos educandos observa-se uma crescente publicação de selfs nas redes 

sociais todas ou a maioria dos selfs são de pessoas felizes, faz-se selfs de grupos, para-se tudo 

e posiciona-se para os selfs. No entanto, no espaço escolar podemos dizer que as relações não 

contribuem para afirmar que as postagens dos educandos são realmente verdadeiras. Temos 

alunos desmotivados, tristes, individualizados, com grandes dificuldades de aprendizagens, 

consumidores de antidepressivos, o que não condiz com as publicações realizadas por esse 

mesmo grupo que passamos a observar. 

Esta atividade tem como objetivo despertar o educando para a compreensão da 

importância do outro e das relações sociais e ainda auxiliar no processo de autoconhecimento. 

Portanto, nas discussões propostas compreendemos ser necessário discutir com os educandos 

o que é a mística. Entendemos que mística é a energia que movimenta com entusiasmo o 

militante, é um fogo interior que impulsiona para a construção de um mundo melhor que comunica 

a alegria de viver. Não é privilégio de algumas pessoas, “mas uma dimensão da vida humana à 

qual todos têm acesso quando descem a um nível mais profundo de si mesmo, [...] quando se 

sensibilizam diante do outro e da grandiosidade, complexidade e harmonia do universo. Todos, 

pois somos místicos num certo nível” (BOFF, 2010, p. 56).  

Provocar essa discussão em sala de aula oportuniza ampliar o olhar para com o outro e 

conhecer-se interiormente, aspecto necessário para o desenvolvimento da alteridade e a busca 

da felicidade real, percebendo assim, que não há como vivermos isolados e individualizados, 

necessitamos do contato com o outro (BOFF, 2010).  
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Correr, jogar, rir, brincar é o caminho para a interação com o outro e são momentos que 

demandam de sintonia e da espiritualidade para serem vivenciados. A espiritualidade nos 

reconecta e contribui para a autocompreensão e a compreensão do outro, estimula o olhar da 

alteridade, do desenvolvimento da sensibilidade e prepara a pessoa para “instaurar uma 

comunhão reverencial com o mistério mais profundo, presente em cada ser” (BARROS; BETTO, 

2009, p. 24). 

Uma pessoa com uma espiritualidade desenvolvida observa, se encanta e se desconforta 

com as situações vividas. Ela constantemente se pergunta, o que esse fato quer me mostrar? 

Que significado tem essa frase? Porque fulano(a) fez tal postagem? Precisamos ajudar aquele 

grupo? Captar e sentir o momento é o que a pessoa espiritualizada faz com facilidade e interação. 

Por isso, ela alimenta uma atitude necessária nos dias atuais estar em sintonia com o outro, 

ajudar na diminuição de pessoas depressivas, insatisfeitas, tristes e desmotivadas. 

 Entendendo a importância da espiritualidade para desenvolver outras dimensões na vida 

dos educandos, destacamos a importância das mandalas na formação do ser humano, esta 

representa a expansão da consciência, da criatividade, da compaixão e do amor por todos os 

seres do universo. Desse modo, oferecer aos educandos um estudo sobre as mandalas é um 

momento de reflexão interior, pois ela funciona como integrador do consciente e do inconsciente. 

Portanto, 

 
toda busca para compreender o caminho da espiritualidade, para transcender o 
raciocínio lógico e deixar desabrochar o conhecimento intuitivo, seja através da 
simbologia, da arte ou da religião, é uma tentativa de buscar a cura e a perfeição. 
Dessa forma, a confecção de mandalas como um recurso favorável na mudança 
da energia da psique e no equilíbrio das emoções... pode levar ao encontro com 
os mistérios da alma e à busca do autoconhecimento...” (Scalise, E., Bissiato, E., 
Santiciolli, M., Curi, J. G., Lopes, A. Y., & Rosa, J. M. 2012. p. 05). 

 

No que diz respeito ao comportamento dos educandos no espaço escolar, percebe-se 

como alternativa para a mudança de atitudes em relação a si mesmo e ao outro uma 
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compreensão da importância das relações afetivas e físicas no desenvolvimento daquilo que 

verdadeiramente humaniza. Assim: 

 
Desenhar ou colorir mandalas é uma maneira de trabalhar nosso universo interior 
de forma criativa. É uma atividade que ajuda a reunir energias dispersas e 
melhora a concentração, fazendo com que o indivíduo enxergue com mais 
clareza seus processos interiores e desperte sua criatividade. (Scalise, E., 
Bissiato, E., Santiciolli, M., Curi, J. G., Lopes, A. Y., & Rosa, J. M. 2012. p. 12). 
 

Se estamos aqui refletindo o que contribuiu para essa mudança de valores e 

comportamentos é por que os elementos que constituem e povoam nossa realidade nos 

provocam a isso. Desse modo, é oportuno refletir que vivemos uma cultura perpassada e 

dominada pelo neoliberalismo, onde tempo e eficácia estão estritamente associadas. E dedicar o 

tempo a ouvir o outro, ter contato com o outro, na lógica do neoliberalismo é perda de tempo. 

Justifica-se assim o crescente individualismo presente no ambiente escolar, nas relações da 

sociedade e até mesmo nas relações familiares. 

 

2 Fundamentação Teórica 

 

Com essa atividade objetivamos oportunizar aos educandos através do estudo das 

mandalas a compreensão do eu interior e a importância de se colocar no lugar do outro olhando 

a partir dos olhos deste outro, fundamentado no mundo em que ele está inserido e nas suas 

relações estabelecidas, portanto dar voz a alteridade.  Para isso elaboramos alguns 

apontamentos que nos orientaram no sentido de encontrar uma dinâmica que cativasse e ao 

mesmo tempo levasse-os a refletir. Desse modo, traçamos alguns objetivos específicos, tais 

como: Compreender a relação da mística e a da espiritualidade no dia a dia; Promover a busca 

do sentido do self e a influência deles nas relações familiares e sociais e Entender como as 

mandalas contribuem para o autoconhecimento e o conhecimento do outro. 
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 Os desafios do mundo contemporâneo nos provocam enquanto profissionais da educação 

a olhar para a realidade que a escola apresenta. As relações vivenciadas nesses espaços nos 

oportunizam verificar o grau de interação das pessoas com os outro e com elas mesmas. 

Há um tempo atrás, poucos no espaço escolar possuíam celulares e a interação entre os 

pares acontecia de forma direta. Via-se durante os espaços de tempo fora da sala de aula uma 

relação de proximidade onde, conversavam, riam ou ainda algumas vezes percebia-se angústia 

e tristeza nessas relações, porém sempre havia o contato humano, físico e afetivo.  

No entanto, percebe-se que as relações no espaço escolar ganharam nova configuração, 

o que vemos são adolescentes fixados em seus celulares, com movimentos muito ágeis e que os 

fazem realizar algumas expressões faciais, ora de raiva ora de felicidade. Porém, aquela 

aproximação entre as pessoas de conversas prazerosas, com gargalhadas e gritos, foi e está 

sendo substituída pela indiferença, não se olha mais para o outro, o “eu” nesse momento está 

em voga. Impossível tirar os olhos do celular, porque uma olhadela para o lado e eu deixo de ser 

o melhor no jogo, vou perder minha posição no ranking e deixar visível ao mundo virtual que não 

sou o melhor. 

 
As tecnologias de saturação social, como a televisão, a internet, por exemplo, 
multiplicaram as relações de forma quantitativa e qualitativa. Fizeram com que 
houvesse uma colonização do eu por diversas “formas de ser” desenvolvidas por 
intermédio dessas inúmeras trocas sociais. É como se os indivíduos passassem 
a ser povoados por diversos substitutos das relações sociais que travam no seu 
cotidiano, seja nas interações face a face, seja com os diversos meios de 
comunicação. (MAIA; GERMANO e MOURA JR, 2009, p. 41.) 
 

Diante dessa realidade verifica-se que o “eu” ocupou e ocupa a centralidade no agir das 

pessoas, e os “selfs” são constantes e numerosos, sempre do melhor ângulo e com a melhor 

expressão facial. Faz-se necessário centrar a atenção para as novas formas de relacionamentos, 

os quais contribuem para um aprisionamento interno ou para uma relação mais abrangente.  

Ser contemplativo pode contribuir para diminuir os casos de ansiedade e individualismos, 

porém isso tornou-se algo raro no mundo contemporâneo. Temos pouco tempo, “falta tempo”, 
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“se o dia tivesse mais horas eu daria conta de realizar todas as atividades que tenho”. Esses 

dizeres ouvimo-los constantemente, e são o reflexo daquilo que estamos presenciando nos 

espaços escolares diariamente, onde o nível de ansiedade e depressão presente na vida dos 

jovens vem aumentando consideravelmente. 

 Buscando aproximar nossa problemática com o entendimento da individualização 

percebida no espaço escolar, elaboramos uma sequência didática pertinente para essa 

discussão. Assim, para contribuir na discussão e na prática desenvolvemos esta atividade, 

adentrando no entendimento de que o self tão desejado por essa geração colabora para 

iniciarmos a atividade e podermos obter resultados positivos e significativos ao término da 

mesma. 

  Para compreendermos a expressão self, pertinente para esta atividade, partimos da ideia 

de que esta pode ser entendida como, senso de identidade, a nossa natureza mais individual e 

diferenciada de pertencimento, a experiência vivida da relação com o outro, sendo a percepção 

de si e da realidade que vive, podendo ainda ser compreendido como o reconhecimento de 

pertencimento a essência de cada humano. Portanto, dele derivam as marcas que 

conseguiremos imprimir no mundo (MACEDO & SILVEIRA, 2012).  

Diante desse entendimento de self, é possível através do estudo das mandalas e suas 

contribuições levar o educando a se compreender e perceber o que lhe compõe, lhe constitui. A 

presença do outro é o self estampada em nosso semblante, o self é a constituição de si mesmo. 

Portanto, “o self é constituído dos atributos que a própria pessoa identifica em si mesma, como 

também aqueles fornecidos pelas outras pessoas” (MAIA; GERMANO e MOURA JR, 2009 p. 17). 

Como olhamos para nós na atualidade é expressado através do self, este consiste em um 

potencial herdado, que para ser evidenciado, necessita da experiência vivida na relação com o 

outro. Desse modo, o outro torna-se significativo nas relações, e dar atenção para esse aspecto 

é oportunizar a relação de alteridade.  
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3 Metodologia 

 

 A metodologia utilizada foi de observação, partimos dos diagnósticos constatados durante 

os intervalos e nas observações nas redes sociais. Ao observar os educandos do período 

vespertino durante os intervalos e suas publicações nas redes sociais suscitou-nos a ideia de 

agregar essa nova desenvoltura dos educandos a temática do Ensino Religioso Mística e 

Espiritualidade. Para isso buscamos junto as professoras de História e Arte auxílio para a 

aplicação da atividade e a construção de conhecimento relacionada a importância das relações 

sociais e especificamente do outro em nosso dia a dia. 

 Juntas selecionamos o que poderíamos abordar para provocar nos educandos uma 

motivação para não se sentirem impotentes diante das adversidades da vida e perderem a 

esperança e também para desenvolver a sensibilidade e a alteridade. Para isso, fizemos uso da 

discussão acerca do self, por entender que nas redes sociais ocorre um uso exagerado dessas 

publicações. Apresentamos assim o texto “Self” retirado da leitura da monografia de Lídia Suzana 

Rocha de Macedo e Amanda da Costa da Silveira e adaptado por Ediana Maria Mascarello 

Finatto. Após leitura e debate do mesmo, cada um elaborou seu próprio conceito de self, e 

escreveu em folha A4 para colar no cartaz. Em seguida ocorreu a participação dos alunos na 

reflexão e elaboração de respostas para os seguintes questionamentos 1) É possível dizer que o 

comportamento dos indivíduos é influenciado pela sociedade? Descreva alguns aspectos. 2) Nas 

interações que realizamos podemos nos constituir a partir das experiências que nos são 

apresentadas? Dê um exemplo. 3) Que elementos postos na sociedade, redes sociais você 

identifica que contribuem para constituir tua identidade? 4) Relacionado ao uso das tecnologias, 

de que maneira podemos mudar nosso comportamento? Descreva quais benefícios novas 

condutas podem trazer? 5) Você acredita que as mensagens passadas nos games, redes sociais 

ou outro meio de comunicação pode interferir em nossa identidade pessoal e social? 6) Cite um 

exemplo de uma influência causada por um famoso ou famosos que hoje é possível identificar 

em nosso ambiente escolar? 
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Outra abordagem ocorreu através da apresentação de slides sobre a influência da mística 

e da espiritualidade no dia a dia das pessoas. Debatemos o texto “Mística e Espiritualidade” 

elaborado pela professora Ediana Maria Mascarello Finatto quando da leitura do livro Mística e 

Espiritualidade de Frei Betto e Leonardo Boff. Após a apresentação do texto os alunos foram 

orientados a formar cinco grupos, e em seguida elaborar três poemas relacionados a Mística e 

dois poemas para Espiritualidade. Podendo realizar outras pesquisas para contribuir na 

elaboração dos poemas.  

Especificamente no Ensino Religioso trabalhamos com o texto AS ESPIRITUALIDADES 

EM ALGUMAS TRADIÇÕES RELIGIOSAS, elaborado pela equipe da ASSINTEC/SME de 

Curitiba 2007. Para o aprofundamento dessa temática realizamos duplas e distribuímos os nove 

(09) textos  para serem apresentados aos colegas, sendo eles:  Espiritualidades nas Tradições 

Indígenas; Espiritualidades nas Tradições Afro-Brasileiras; Candomblé e Umbanda; 

Espiritualidades no Budismo; Espiritualidades na Tradição Cristã Católica; Espiritualidades na 

Tradição Cristã Ortodoxa; Espiritualidades nas Tradições Cristãs Evangélicas; Espiritualidades 

na Tradição Judaica; Espiritualidades na Tradição Islâmica. Para a socialização, foram 

elaborados folders, além do conteúdo abordado nessas temáticas acrescentaram nos folders o 

símbolo das tradições religiosas presentes nos texto distribuídos, o número de seguidores no 

mundo, o espaço sagrado de cada tradição religiosa, enfim, deixamos livres também para 

expressarem suas criatividades. 

 Em Arte foi possível adentrar no aspecto das mandalas e suas contribuições nessa 

discussão, nesse momento foi entregue um cartão em forma de mandala com uma definição de 

Mandala e foi solicitado para que lessem e pontuassem o que perceberam ser mais relevante no 

cartão. Na sequência foi apresentado o texto História das Mandalas e sua influência no 

autoconhecimento este retirado também do texto AS ESPIRITUALIDADES EM ALGUMAS 

TRADIÇÕES RELIGIOSAS, elaborado pela equipe da ASSINTEC/SME de Curitiba 2007. 

 O último momento dessa atividade ocorreu com a construção de suas mandalas como 

uma oportunidade de representar o autoconhecimento e a importância do “outro” nas relações.  
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4 Resultados e Discussão 

 

Os resultados obtidos foram satisfatórios, muitos depoimentos ouvimos durante todas as 

aulas em que desenvolvemos a atividade. Percebeu-se que há uma consciência dessas atitudes 

influenciadas pelas tecnologias, porém há também a necessidade de estar em contato físico, no 

entanto o uso da tecnologia parece se sobressair em relação ao contato com o outro. A maioria 

dos educandos alegam estar cientes dessa influência tecnológica, mas afirmam não conseguirem 

deixar de fazer uso das tecnologias, para interagirem com familiares ou no próprio espaço 

escolar. 

Nas reflexões estabelecidas por meio dos textos, muitos educandos identificavam-se com 

o texto ou com os questionamentos a eles dirigidos. Ocorreu a afirmação deles de mudarem seus 

comportamentos no espaço escolar e interagirem mais com os demais educandos. 

A maior prova da mudança a nós apresentada ocorreu na elaboração das mandalas, onde 

procuraram representar o eu interior, mas com a influência do outro em toda a trajetória vivida. 

 

5 Considerações Finais 

 

Contempla-se no espaço escolar um momento onde se coloca em questão a importância 

das relações físicas e sociais em decorrência do uso exagerado das tecnologias. Portanto, 

sabendo que a escola diante de sua função social pode contribuir para uma compreensão mais 

elabora sobre “eu e o outro”, buscamos provocar os educandos para a reflexão em relação a isso. 

 Durante nosso estudo foi possível identificar uma individualização no espaço escolar, o 

que também foi reforçado pelos educandos desse mesmo espaço, quando provocados a 

refletirem e observarem a desenvoltura que se configura durante os intervalos de aulas e 

principalmente no recreio. 

Constatamos que esse modelo de atividade despertou o interesse dos educandos e estes 

interagiram com todas as provocações propostas. Desse modo, entende-se que é possível e 
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viável elaborar projeto interdisciplinar que contemple temáticas significativas, as quais 

conseguem dialogar com outras áreas do conhecimento e provocar nos educandos olhares 

conscientes e de estranheza em relação as práticas apresentadas no ambiente escolar.  

Assim, cabe destacar que construir um olhar pautada no respeito e na preservação do 

espaço do outro é fundamental para a interação nos espaços sociais. Pois, não somos o acaso, 

somos uma construção e essa construção demanda de cuidado e do envolvimento com o outro 

para garantir a sua própria existência. 

 

Palavras-chaves: Mística; Espiritualidade; Alteridade; Mandalas, Self. 
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A DIVERSIDADE DO SIMBOLISMO RELIGIOSO: conhecer, construir e refletir 

 

Sulamita Muniz Duarte214 

 

1 Introdução 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais em Ensino Religioso falam sobre o “aprender a 

conviver com diferentes tradições religiosas”, isto, requer estudo, conhecimento, e um grande 

esforço no diz respeito aos educadores, se isto lhes for ensinado, o fator respeito `a diversidade 

por exemplo, caminharemos para um sociedade mais harmoniosa, mais humana. 

Através da “prática” utilizando até mesmo meios artísticos, podemos incentivar o estudo das 

diferentes culturas religiosas, a valorização de cada manifestação e entendendo que todas são 

igualmente ricas de significados. 

Assim, a importância do Ensino Religioso no cotidiano escolar vem a se firmar em abordar 

também as expressões populares de religiosidade. Primeiramente, a própria Constituição Federal 

assegura o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a igualdade e a justiça como 

valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Assim, observamos 

que os conteúdos do ensino Religioso contemplam estas afirmativas, pois o mesmo, através do 

estudo das diferentes Tradições Religiosas, traz consigo a consciência da pluralidade e do 

respeito às diferenças. 

Esta é uma proposta que valoriza as manifestações artísticas e religiosas das diferentes 

tradições, a diversidade cultural e religiosa em nossa sociedade, bem como, informar sobre a 

importância da disciplina de Ensino Religioso na escola e seus principais temas, tendo em vista, 

a necessidade de uma maior compreensão sobre o mesmo. Também, dentro desta busca pela 

valorização do Ensino Religioso, visamos esclarecer algumas maneiras de expressar sua fé, 

 
214Licenciatura plena em Ensino Religioso pela FURB. Contato:sulamita2401@gmail.com  
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como por exemplo através da arte, cientes da necessidade deste conhecimento para maior 

compreensão da diversidade religiosa e cultural em nossa sociedade. 

 
As diferenças não devem ser motivo de afastamento e divisões, mas de 
enriquecimento entre as diversas denominações. Somos diferentes, temos 
maneiras diferentes de cantar, de rezar, de expressar nossa fé [...] porém, apesar 
das diferenças, não devemos trabalhar divididos. O jardim tem flores de tantas 
cores diferentes, mas todas elas nasceram para embelezar o jardim [...] (BESEN, 
2005, p. 215). 
 

Como professores de Ensino Religioso, temos o compromisso de formar cidadãos 

conscientes a respeito da diversidade cultural e religiosa, e, entendemos que a troca de 

experiências e vivências, trará resultados satisfatórios ao aprendizado dos alunos. A disciplina 

de Ensino Religioso, em seu currículo/conteúdo, vem colaborar com a valorização da pluralidade, 

com o respeito à diversidade cultural e religiosa, fortalecendo as possibilidades de diálogo, ou 

seja, uma compreensão maior sobre o fenômeno religioso e suas diferentes expressões.“ Não há 

dúvida de que precisamos ter mais preocupação com o diálogo inter-religioso, e mais atenção e 

estima com as outras religiões.”(BESEN, 2005, p. 22) 

 

2 Fundamentação teórica 

 

Uma das estratégias para abordar a questão da diversidade religiosa e das diferenças é 

através da arte. As manifestações artísticas das diferentes tradições religiosas são distintas entre 

si, e enriquecem as aulas com suas formas, sons e cores. 

 
A disponibilidade é deixar os preconceitos de lado, é o despir-se de frases feitas. 
Sempre que estamos diante de alguma coisa que não conhecemos ou não 
conseguimos entender, nossa reação é de negação e de afastamento. O 
conhecimento de história nos possibilita encaixar as obras de arte dentro do 
conjunto de atividades, acontecimentos e valores da época em que foi criada e 
da nossa (MARTINS, 2001, p. 189). 
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Segundo a Proposta Curricular de Santa Catarina a disciplina do Ensino Religioso, 

valoriza o pluralismo e a diversidade cultural presente na sociedade brasileira, facilita a 

compreensão das formas que se expressa o Transcendente , e por isto necessita analisar o papel 

das Tradições Religiosas na estruturação e manutenção das diferentes culturas e suas 

manifestações socioculturais e econômicas (SANTA CATARINA, 2001, p. 10). 

O enfoque do artístico na dimensão religiosa irá contribuir para o estudo e compreensão 

das diferentes manifestações de fé, promovendo assim o diálogo inter-religioso, de forma até 

mesmo lúdica, mágica e interativa. Assim, a estima para com as demais religiões, será um alvo 

facilmente alcançado. A disciplina de Ensino Religioso também proporciona um maior 

conhecimento sobre as Tradições Religiosas, culturais presentes na vida do próprio educando, 

ou seja, ele se reconhece como ser que tem sua religiosidade, suas experiências religiosas e 

culturais, isto, faz com que o mesmo se sinta parte de um todo, passando a conhecer a valorizar 

ainda mais sua própria história. 

Segundo Delors(1998), a prática pedagógica deve desenvolver quatro aprendizagens 

fundamentais, que serão os pilares do conhecimento: aprender a conhecer indica o interesse, a 

abertura para o conhecimento, que verdadeiramente liberta da ignorância; aprender a 

fazer mostra a coragem de executar, de correr riscos, de errar mesmo na busca de 

acertar; aprender a conviver traz o desafio da convivência que apresenta o respeito a todos e o 

exercício de fraternidade como caminho do entendimento; e, finalmente, aprender a ser, que, 

talvez, seja o mais importante por explicitar o papel do cidadão e o objetivo de viver. 

 

3 Metodologia 

 

Este trabalho foi desenvolvido com alunos de escola pública, estudantes dos nonos anos 

do ensino fundamental. Em um primeiro momento estudamos os significados e história de alguns 

símbolos religiosos, bem como a importância da valorização dos mesmos sem distinção. 
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Em grupos, definimos as formas de expressão artística, sendo que, alguns grupos 

escolheram a arte do mosaico, outros a técnica do giz de cera derretido, a até mesmo a confecção 

de vitrais. Foram distribuídos os materiais, os grupos escolheram qual o símbolo que iriam 

representar artisticamente. 

Finalizamos com a exposição dos trabalhos. 

A atividade prática sugerida, promove um melhor entendimento do sentido da diversidade 

religiosa, e o respeito que se deve à mesma. Por fim, esta metodologia proporciona a reunião de 

diferentes formas de aprendizagem, possibilitando uma maior compreensão do assunto 

abordado. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

Levando-os a superar as diferenças, incentivando o respeito às tradições religiosas, e assim, 

os alunos puderam refletir sobre estas diversas experiências religiosas, percebendo a si mesmo, 

como ser único, e consciente do mundo em que vive conhecendo aspectos do ethos de algumas 

religiões , demonstrando atitudes de respeito às diferenças, valorizando as diferentes tradições, 

analisando-as como fato ou fenômeno produzido pelas sociedades humanas. 

 
No Ensino Religioso, o objetivo da avaliação será o de desenvolver o diálogo 
entre o conhecimento cotidiano e o conhecimento científico oferecendo 
oportunidades ao educando para que cresça através de relatos diversos, trocas 
de depoimentos e/ou pesquisas, comparação de percepções diferenciadas para 
um mesmo dado social, numa constante elaboração e reelaboração de 
conhecimentos. (PCNER 2001,p.22) 
 

     Este projeto se propôs a desenvolver nos alunos um olhar para a diversidade, e a criticidade. 

Durante a realização deste projeto, observamos o total envolvimento dos alunos nas atividades, 

e a curiosidade dos mesmos sobre o assunto abordado. 
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5 Considerações Finais 

 

      Através deste trabalho, vivenciamos grandes mudanças no cotidiano escolar, a relação 

professor/aluno, interação com outros professores, o que foi enriquecedor. Compreendemos a 

importância da troca de experiências, e, o quanto é importante incentivar momentos de reflexão 

com os alunos a respeito da sociedade e suas crenças, bem como de como expressam a 

religiosidade e. sua relação com o momento histórico por que passam.  

Através da prática, do “fazer” o conhecimento ganha corpo, e transborda, alcançando 

todos os que estão perto, desperta interesses trazendo novas oportunidades. 

Palavras-chaves: Diversidade religiosa; Ensino Religioso; Símbolos; Práticas escolares.  
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O PROCESSO EDUCATIVO DO ESTUDANTE POR MEIO DO LÚDICO NA ÁREA DO 

CONHECIMENTO DO ENSINO RELIGIOSO 

 

Roseliene Mary Zippinotte Vionet215 

Ivani Coelho Andrade216 

 

1 Introdução 

 

As novas concepções de educação propõem métodos de ensino que ajudem os 

estudantes a construirem seu conhecimento, rompendo com o ensino tradicional. Para isso, o 

professor deve proporcionar aos estudantes ampla oportunidade que lhes permitam compreender 

o mundo, colocando-os no centro do processo de aprendizagem, ensinando-os a interpretar 

criticamente seu conhecimento.  

Nessa direção, o professor deve utilizar estratégias lúdicas em sua ação pedagógica, 

considerando que são capazes de promover a aprendizagem significativa e permitir a 

compreensão de conceitos. A perspectiva do jogo na educação não significa que o ensino 

transmitido seja de brincadeira, mas sim que a brincadeira evolui até às unidades temáticas 

sistematizadas. 

No âmbito educativo, dentro de um contexto lúdico, os jogos podem se constituir 

instrumentos que levam à transformação por meio de trocas entre sujeito e objeto, visto que, nos 

jogos, os estudantes controlam o raciocínio uns dos outros e aprendem a pensar por si.  

 
215Mestrado Profissional em Ciência das Religiões pela Faculdade Unida de Vitória. Professora efetiva da Educação 
Básica na rede municipal de Vila Velha, no Estado do Espírito Santo. Atua na Direção da UMEF Marina Barcellos 
Silveira. Contato: rvionet@gmail.com 
216Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local pela EMESCAM. Professora efetiva da Educação Básica 
nas redes municipais de Serra e Vitória, cedida para o município de Vila Velha, no Estado do Espírito Santo. Atua na 
Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha/ES. Contato: ivanicandrade@hotmail.com 

mailto:rvionet@gmail.com
mailto:ivanicandrade@hotmail.com
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Sendo assim, a questão-problema desse estudo foi: como utilizar estratégias lúdicas para 

fazer com que os estudantes da rede municipal de ensino do município de Vila Velha – ES, 

matriculados no Ensino Fundamental, desenvolvem maior interesse pela área do conhecimento 

do Ensino Religioso? 

O presente estudo levantou-se a hipótese segundo a qual o Ensino Religioso, aplicado no 

Ensino Fundamental, somente se apresentará como algo atrativo aos estudantes quando 

puderem aplicar estratégias lúdicas, no cotidiano, nas unidades temáticas aprendidas em sala de 

aula. Tendo como objetivo geral investigar o lúdico como estratégia de ensino capaz de ampliação 

da criatividade junto às unidades temáticas do Ensino Religioso, para torná-lo mais atrativo. 

 

2 Discussões 

 

O lúdico vem de ludus, de origem latina, derivada de ludere que significa “ilusão” ou 

simulação, representando a capacidade de dar outro sentido a uma situação, ação ou objeto. 

Com esse sentido as crianças brincam e têm liberdade (HUIZINGA, 1993). A palavra “lúdico” 

significa brincar; ação em que estão incluídos jogos, brinquedos e brincadeiras, sendo relativa à 

conduta daquele que joga, que brinca e que se diverte. As atividades lúdicas fazem parte da vida 

do ser humano (SANTOS, 2000). 

O jogo contempla várias formas de representação da criança ou de suas múltiplas 

inteligências, contribuindo para a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Vale dizer que, 

quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto com vistas a estimular a 

aprendizagem, surge a dimensão educativa. Utilizar o jogo no ensino fundamental significa 

transportar para o campo do ensino-aprendizagem às condições necessárias para maximizar a 

construção do conhecimento (KISHIMOTO, 1994). 

Para Antunes (2003), a aplicação de jogos pedagógicos está condicionada a alguns 

elementos como: a capacidade de se constituir em um fator de autoestima da criança; condições 

psicológicas favoráveis; condições ambientais e fundamentos técnicos. Por sua vez, os 
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fundamentos teóricos esclarecem sobre o planejamento dos jogos, os quais devem sempre ter 

começo, meio e fim, com regras claras, estimulando os estudantes a buscarem seus próprios 

caminhos. 

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), a criança deve ter plena 

oportunidade de brincar em atividades recreativas (UNICEF, 1948). Do mesmo modo, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990) reafirma esse direito; o que é legitimado pelo 

artigo 227 da Constituição Federal (CF) (BRASIL, 1988). Igualmente, o Referencial Curricular 

Nacional para o Ensino Infantil (RCNEI) estabelece que brincar é uma das atividades 

fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia da criança (BRASIL, 1998). 

Nesse entendimento, o Ensino Religioso deve possibilitar que o sujeito construa o seu 

conhecimento, visto que a abstração ocorre por etapas, fazendo e gerando novas combinações 

em um processo contínuo. Isso requer que o professor adote métodos e estratégias de ensino 

inovadoras. Corroborando com essa concepção, a interdisciplinaridade visa garantir a construção 

de um conhecimento globalizante, rompendo com as fronteiras existentes entre as áreas do 

conhecimento; o que requer mudança de postura (FAZENDA, 2001). Assim, tendo uma visão 

geral do ensino, em um sentido progressista e libertador, possibilitando autonomia intelectual e 

moral ((NICOLESCU, 1999); estabelecendo parceria (WEIL, D’AMBROSIO, CREMA, 1997) e 

respeitando os limites de cada área (GUSDORF, 2001). 

O ensino dos jogos serve para desenvolver o raciocínio do estudante, expandindo sua 

criatividade, sua capacidade de resolver problemas em diferentes contextos, bem como suas 

habilidades de pensar de maneira independente. Se no processo de ensino-aprendizagem for 

priorizada a construção de estratégias, a iniciativa e a criatividade do cidadão formado tenderá a 

ser mais versátil (ROCKENBACH, 2010); 

Essa prática deve visar uma aprendizagem significativa (ANTUNES, 2003), por meio de 

atividades lúdicas em que os jogos, as brincadeiras, integram o cotidiano das crianças, 

configurando o momento no qual podem se expressar, de forma simbólica, suas fantasias, 

desejos, medos, sentimentos e os conhecimentos que vão construindo a partir das experiências 
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diárias (SANTOS, 2013). Então, brincar é atividade que facilita o desenvolvimento físico, 

cognitivo, psicológico, estimulando o desenvolvimento intelectual e possibilitando aprendizagens 

(KISHIMOTO, 2003).  

A criança adquire experiências brincando, pois, ao participar de brincadeiras se constitui 

excelente oportunidade para que viva experiências que irão ajudá-la a amadurecer 

emocionalmente e aprender em forma de convivência mais rica (MALUF, 2003). O que confirma 

que as brincadeiras propiciam a socialização, pelo exercício de vários papéis sociais (STEIDEL 

et al., 2002). Isto posto, brincar é coisa séria, pois há sinceridade e engajamento voluntário e 

doação. Brincando reequilibramos, reciclamos emoções e necessidade de conhecer e reinventar. 

E tudo isso desenvolvendo atenção, concentração e muitas habilidades. É brincando que a 

criança mergulha na vida, sentindo-a na dimensão de possibilidades (VYGOTSKY, 1994). 

A brincadeira cria na criança uma nova forma de desejos. Aprende-se a desejar, 

relacionando os seus desejos, a um eu fictício, ao seu papel na brincadeira e regras. Dessa 

maneira, as maiores aquisições, no futuro irão se tornar seu nível básico de ação real e moral; 

em que o brinquedo fornece a estrutura básica para as mudanças das necessidades da 

consciência. Nessa convergência, o desenvolvimento da criança é determinado pela ação na 

esfera imaginativa, de intenções voluntárias, pela formação de planos da vida real e pelas 

motivações. O brincar assume, pois, duas facetas: a de passado, através da resolução simbólica 

de problemas não resolvidos; e a de futuro, na forma de preparação para a vida. Cabe ainda 

destacar que uma das funções básicas do brincar é permitir que a criança aprenda a elaborar e 

resolver situações conflitantes que vivencia no cotidiano, usando, para tanto, capacidades tais 

como a observação, a imitação e a imaginação (VYGOTSKY, 2001). 

Conforme Wallon (2008), por meio de jogos e atividades lúdicas, as pessoas realizam 

simultaneamente os mesmos gestos e atitudes, entregam-se aos mesmos ritmos. A vivência, por 

todos os membros do grupo, de um único movimento rítmico, estabelece a comunhão de 

sensibilidade, em sintonia afetiva que mergulha todos na mesma emoção. Tendo em vista que a 

vida humana é uma relação social, em que as pessoas precisam ser solidárias, cooperativas, 
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leais, íntegras e que tenham amor ao próximo. A solidariedade pode ser entendida como 

expressão concreta do respeito que os indivíduos têm entre si, tendo como princípio a justiça: a 

igualdade entre os seres humanos e o respeito à sua dignidade, sua liberdade e sua autonomia 

(PASTRO, 2015; SANTOS, 2005; SANTOS, 2013). 

Nesse campo, a humildade é um valor muito difundido em praticamente todos os 

ensinamentos religiosos, dainte de conceitos e concepções sobre ética, justiça e dignidade. Isso 

ensina as crianças a assumirem uma postura contrária à fraude, o que pode também ser 

interpretado, do ponto de vista religioso, como sendo um ensino do justo e da verdade, do 

equilíbrio e do bem viver (RADESPIEL, 2000). 

Assim, observa-se que a proposta dos jogos cooperativos evoca a reflexão sobre a forma 

de relações que se vivencia, cotidianamente, na sociedade como meio de superar tendências 

individualistas e competitivas, que perpetuam a desigualdade social. Portanto, se o importante é 

competir, o fundamental é cooperar. Porém, quando o discurso da competição é aceito, como 

valor fundamental para a sociedade, deve, todavia, ser ensinado de modo mais sutil na escola, 

esquecendo-se que tal postura é estimulada em decorrência de uma cultura de ideologias, 

direcionadas para a negação do outro nos espaços de convivência, dando continuidade às 

políticas de exploração e dominação (PALMIERI, 2015).  

 

3 Metodologia 

 

A metodologia privilegiada foi pesquisa de campo (FONSECA, 2002), pois se fez 

necessário aproximar a pesquisa da realidade, buscando comprovar os fatos e analisar as 

informações oriundas dos sujeitos da pesquisa.  

O universo da pesquisa foi composto por professores que ministram aulas de Ensino 

Religioso nas Unidades Municipais de Ensino Fundamental (UMEF’s), do município de Vila Velha 

– ES.  

Como instrumento de pesquisa adotou-se o questionário com perguntas abertas e 
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fechadas, por se tratar de uma das formas de se aferir o fluxo de informações, tendo por objetivo 

a obtenção de dados e informações quantitativas e qualitativas (FONSECA, 2002).  

Por fim, no que concerne ao tratamento dos dados, o método de procedimento utilizado 

foi o estatístico (PARRA FILHO, SANTOS, 2000). A aplicação prática da pesquisa deu-se nos 

meses de agosto a dezembro do ano de 2018, sendo os questionários entregues a um total de 

cinquenta professores de área do conhecimento do Ensino Religioso, sendo recolhidos quarenta 

e seis.   

 

4 Resultados e Discussão 

 

O gênero dos professores participantes 54,35% são do sexo feminino. No que tange à 

faixa etária 76,09% têm mais de 40 anos; 13,04% possuem entre 31 e 35 anos; e 10,87% dos 36 

aos 40 anos. O quesito religião revela que 39,13% são evangélicos; 21,74% católicos; 17,39% 

se reconhecem cristãos, sem especificar vertente religiosa; 13,04% não tem religião; e 4,35% são 

de matriz africana. Com isso, 78,25% são de matriz cristã. 

No que concerne à formação acadêmica 50% possuem graduação; 32,61% pós-

graduação; 13,04% mestrado e 4,35% doutorado. Em se tratando do cargo/função que ocupam 

atualmente, 86,96% são professores da área do Ensino Religioso; 10,87% são Pedagogos; 

enquanto que 2,17% são Coordenadores.  

Quanto ao tempo de atuação na área de conhecimento do Ensino Religioso, 63,04% 

lecionam há menos de 10 anos; 17,39% entre 16 a 20 anos; 15,22% oscila entre 11 a 15 anos; 

4,35% entre 21 a 25 anos. Já, a faixa de tempo em que ministram aulas de Ensino Religioso no 

município de Vila Velha - ES mostra que, 34,78% lecionam entre 6 a 9 anos; 26,09% de 2 a 5 

anos. Já 17,39% varia de 10 a 14 anos; 13,04% inferior a 2 anos. E, ainda, 8,70% em tempo igual 

ou superior a 15 anos.  

Contudo, a proposta do uso de aspectos lúdicos no Ensino Religioso visa possibilitar a 

maior participação e integração dos estudantes, ao perceber que os valores abordados nessa 
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área não são exclusivos de uma ou outra religião, mas sim valores necessários em todos os 

campos de atuação humana. 

Quanto ao desenvolvimento de jogos em sala de aula, 53,19% dos professores avaliaram 

como excelente o desenvolvimento de jogos em sala de aula; 27,66% consideram bom; 14,89% 

afirmaram não saber o que dizer sobre essa questão. Enquanto que, 4,26% acham ruim; 80,85% 

compõem o conjunto de profissionais que entende essa questão de modo positivo.  

A criatividade que o Ensino Religioso desperta, principalmente, quando ensinado por meio 

de recursos diversificados, é aquela que faz com que os estudantes percebam a necessidade de 

melhorar o mundo, a partir da promoção de concepções de posturas que têm início no sujeito. 

Portanto, um Ensino Religioso que pretende ser instrumento de reflexão filosófica e social, com 

o intuito de minimizar, ou até mesmo eliminar, os comportamentos que tendam a causar 

desequilíbrios e menor harmonia entre as pessoas. 

 

5 Considerações Finais 

 

Em uma educação ativa, o papel do professor é criar situações que permitam a 

compreensão das unidades temáticas e sua formalização por meio de situações de 

aprendizagem.  Nessa perspectiva, faz-se necessário encontrar estratégias adequadas ao 

processo de ensino-aprendizado, que possibilitem passar das estruturas naturais, ou seja, 

estratégias de ensino dinâmicas e inovadoras. 

O jogo gera situações e permite atitudes, estimulando o pensamento original e a 

elaboração do conhecimento de modo prazeroso. Ademais, a brincadeira é o modo pela qual 

começa a aprender. Além disso, os jogos ensinam a valorizar o trabalho em equipe e, de modo 

especial, a entender que o viver humano se constitui em uma atividade coletiva. 

Percebe-se que existe uma relação entre os jogos, brincadeiras e o Ensino Religioso, 

tendo em vista que os jogos e as brincadeiras não surgiram ao acaso, mas que, desde a pré-

história, derivam das práticas cotidianas dos adultos, em seus rituais religiosos, astrológicos, nas 
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relações com a magia, nas representações sobre a natureza e os espíritos, a vida e a morte. 

Cabe ressaltar que um dos principais conceitos divinos interligados ao lúdico é o de justiça.  

Enfim, os jogos e as brincadeiras lúdicas, de caráter cooperativo, visam o aprendizado por 

meio da paz, por seu caráter integrador e humanista, trabalham valores éticos, buscando a 

construção de um mundo melhor, em busca da união e inclusão, contrapondo-se à rivalidade e à 

exclusão, visto que não há adversários ou inimigos. Por meio dos jogos cooperativos coíbe-se a 

sensação de derrota, pois a vitória não é algo exclusivo de uma equipe ou de um jogador. Assim, 

a vitória se constitui bem comum a todos os participantes. Portanto, constatou-se que os 

professores da área do conhecimento do Ensino Religioso da rede municipal de ensino de Vila 

Velha – ES utilizam o lúdico como estratégia de ensino no processo ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chaves: Ensino Religioso; Lúdico; Brincadeiras; Jogos; Criatividade. 
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ELEMENTOS DA NATUREZA E SUA RELAÇÃO DO SER ONTOLÓGICO COM O 

SAGRADO: relato de experiência de uma proposta pedagógica desenvolvida no 

ensino religioso 

 

Maria da Penha Lima da Silva217 
José Carlos Cezar da Silva218 

 

1 Introdução 

 

A Educação como porta de entrada para o desenvolvimento pleno do ser humano num 

processo global se preocupa com a essência da vida, e juntamente podemos entender que o 

Ensino Religioso facilita a compreensão da diversidade existente no nosso Planeta, 

compreendendo as diversas culturas, em distintas épocas e lugares, idealizaram símbolos 

específicos para representar o mistério da vida. A terra, o fogo, a água e o ar são alguns 

elementos usados para esse fim.  

Os símbolos são linguagens que expressam sentidos, comunicam e exercem um papel 

relevante para vida imaginativa e para a constituição das diferentes religiões no mundo. A 

linguagem imaginária do ser humano transporta-o para uma dimensão profunda de adoração ao 

transcendente, através dos elementos da natureza que ao longo da vida adquirem hábitos, 

comportamentos, objetos e, vão atribuindo a eles significados especiais.  

Assim, de que forma os elementos da natureza, terra, fogo, água e ar atraem boa 

energias, garantem harmonia e equilíbrio que influenciam positivamente o comportamento do ser 

 
217 Me - Ciências das Religiões. PPGCR/UFPB. Especialização em Gestão Educacional e Criatividade - CINTEP- PB.   
Pedagoga -UVA - PB.  Profª de Ensino Religioso- Rede Municipal de Ensino de João Pessoa- PMJP. Sócia do 
FONAPER. Grupo de Pesquisa: FIDELID- Contato: misspenha.rom@gmail.com 

 
218 Aluno Especial no Mestrado em Ciências das Religiões – UFPB/2019. Especialista em Ensino Religioso (FAMART) 
Licenciado em Pedagogia (FACIBRA) Bacharel em Biblioteconomia (UFPB). Membro associado ao FONAPER. 
Membro associado à ABHR (Associação Brasileira de História das Religiões). Professor de Ensino Religioso da Rede 
Municipal de Ensino de João Pessoa-PB. E-mail: jccs23@gmail.com 
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ontológico? Como seria o mundo se não houvesse a linguagem simbólica? Compreende-se que 

o ser humano se debruça e se aproxima da espiritualidade, pois a mesma vai muito além do que 

seja a tradição religiosa: ela independe da religião que estamos inseridos. 

O objetivo desse estudo é apresentar o resultado de um trabalho pedagógico desenvolvido 

pela autora na Escola Municipal Fernando Paulo Carrilho Milanez - João Pessoa/PB, que teve 

por finalidade proporcionar aos educandos vivenciar, pesquisar e sistematizar, em uma 

abordagem histórica, os conceitos sobre terra, fogo, água e ar articulando a vivência em algumas 

tradições religiosas, especificamente, no Cristianismo, Judaísmo, Islamismo, Hinduísmo, 

Xintoísmo, Tradições Afro-Brasileiras e afins. 

Tanto para a escola, comunidade escolar quanto para a sociedade, esse estudo é 

importante no que se refere em transportar os conhecimentos acadêmicos para a comunidade 

em uma relação dialógica da práxis pedagógica proporcionada através desse componente 

curricular.  

Assim sendo, esse estudo é atual e relevante para a academia, pois apresenta uma 

abordagem interdisciplinar dos conhecimentos científicos, contribuindo com as discussões 

acadêmicas, principalmente, para a área do Ensino Religioso.  

 

2 Fundamentação teórica 

 

Antes de começar a discorrer sobre o conteúdo ministrado na sala de aula e para além da 

mesma, entendo que a práxis das tradições religiosas está intimamente relacionada às suas 

crenças que, por sua vez, criam imagens do que é a vida humana e de como é o mundo ou o 

universo. O cosmo é o suporte do sentido, e isso requer formas particulares de agir e viver. 

Diante da proposta do tema “Elementos da natureza e sua relação do ser ontológico e 

com o sagrado’’, buscamos desenvolver atividades voltadas para os quatros elementos da 

natureza terra, fogo, água e ar. Estes elementos estão ligados com as ideias e comunicação com 

o transcendente através das tradições religiosas. 
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Para o Judaísmo e no Islamismo, a água simboliza a passagem para uma nova vida 

espiritual. No Xintoísmo, a água é o elemento natural e purificador que livra do mal e das 

impurezas. O fogo para tradição Hinduísta é um símbolo muito poderoso, pois acreditam que seu 

calor transmite Deus e representa também a consciência material. 

A harmonia com a Mãe Terra é a condição básica para a sobrevivência do indígena e é, 

portanto, elemento inseparável de seus ritos e de seu encontro com a transcendência, segundo 

Barcellos (2012, p. 104-105), “A mãe terra é a razão de ser do povo indígena. O índio precisa da 

terra para ter saúde, educação, moradia, roçado, lugar de fazer seus rituais sagrados, enfim, é 

condição essencial para esta etnia’’.  

O ar representa o meio onde acontece o início de todas as ações e realizações humanas. 

Este elemento está em constante união com o ser ontológico. De acordo com a proposta 

pedagógica, possamos realmente nos voltar e nos apropriar do conhecimento, da nossa arte, e 

aproximar o aluno dessa produção ao processo de ensino aprendizagem. 

Os saberes produzidos no cotidiano pelos sujeitos envolvidos com esse componente 

curricular: os educandos, os professores, os pais, a comunidade e outros profissionais que atuam 

nessa área, já começam a perceber que existe outro olhar objetivando o respeito pelas diferenças 

existentes no contexto escolar. 

Nesse sentido, Junqueira (2002, p.43), afirma: “Neste contexto, o Ensino Religioso, 

através dos profissionais que atuam nesta área, conseguiu alterar a concepção do mesmo, não 

mais um pressuposto teológico, mas assumindo seus pressupostos pedagógicos”. Assim, pode-

se afirmar que o Ensino Religioso contribui para a compreensão de que “o ambiente escolar, pois 

não poderia continuar sendo um elemento estranho dentro do cotidiano acadêmico”. (Ibidem, 

2002, p.43).  

Este componente curricular é um conhecimento favorável para o exercício da cidadania, 

por isso não pode ficar de fora do contexto educacional, pois significa afirmar que “todo 

conhecimento humano é patrimônio da humanidade” (PCNER, 2002, p.22). Nesse caso, vale 

ressaltar que o Ensino Religioso é patrimônio da humanidade, enquanto área de conhecimento e 
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não pode ficar excluído da Educação. Essa é a grande luta do Fórum Nacional Permanente do 

Ensino Religioso (FONAPER)219. 

Além disso, temos o Ensino Religioso na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como 

área de conhecimento em uma perspectiva, inter, multi e transdisciplinar para a formação cidadã 

para a diversidade cultural religiosa. Nesse documento, o Ensino Religioso é de caráter não 

confessional ressaltando a importância do diálogo no contexto escolar com as diversas tradições 

e crenças, no tocante do conhecer, aprender e respeitar a cultura religiosa do “outro”.  

Desse modo, conforme a BNCC (2018, p. 437) “a interculturalidade e a ética da alteridade 

constituem fundamentos teóricos e pedagógicos do Ensino Religioso, porque favorecem o 

reconhecimento e respeito às histórias, memórias, crenças, convicções e valores de diferentes 

culturas, tradições religiosas e filosofias de vida”.  

Assim se faz fundamental o Ensino Religioso nas Instituições de Ensino Público para 

abordar esses conhecimentos em seus estabelecimentos de ensino.  

Nessa perspectiva, o estudo aqui apontado, corresponde com a compreensão que “cabe 

ao Ensino Religioso tratar os conhecimentos religiosos a partir de pressupostos éticos e 

científicos, sem privilégio de nenhuma crença ou convicção” (BNCC, 2018, p. 436). Assim, foi 

desenvolvida a proposta pedagógica realizada na escola campo em uma compreensão de 

educação voltada para proporcionar o processo de ensino e aprendizagem mais significativa, no 

que corresponde aos assuntos abordados nesse ensino.  

 

3 Metodologia 

 

O tipo de pesquisa a qual foi realizada foi de caráter descritiva-reflexiva, mais 

especificamente a exploratória, com foco na descrição e a reflexão dos dados obtidos durante a 

 
219 O Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso - FONAPER é uma associação civil de direito privado, de 
âmbito nacional, sem vínculo político-partidário, confessional e sindical, sem fins econômicos, que congrega, conforme 
seu estatuto, pessoas jurídicas e pessoas naturais identificadas com o Ensino Religioso, sem discriminação de 
qualquer natureza. Ver mais em: www.fonaper.com.br 
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atividade realizada. Nesse estudo, o foco é apresentar de forma descrita e detalhada as 

atividades realizadas no componente curricular de Ensino Religioso e a experiência vivenciada 

por parte dos educandos a partir do olhar e da prática da autora.  

Oleniki e Daldegan (2004, p. 7) asseguram que: “Todo educador imagina que em sua 

classe terá alunos dispostos a abrirem-se ao conhecimento...”. 

As atividades do projeto “Elementos da natureza e sua relação do ser ontológico com o 

sagrado”. Desenvolvida na referida escola acima citada, vivenciada em sala de aula com os 

alunos do 8º anos (A) e alguns alunos dos 8º anos (B) e (C), como também alguns dos 9º anos 

(A) e (B) numa sequência de conhecer e construir significados por meios de práticas pedagógicas 

interdisciplinares priorizando o trabalho coletivo e a interação dos mesmos no processo de ensino 

e aprendizagem. 

As atividades desenvolvidas tiveram a pretensão de executar os seguintes objetivos das 

atividades pedagógicas: a) Identificar o sagrado da terra, fogo, água e ar para as tradições 

religiosas e para o ser humano; b) Descrever e analisar os vários significados sagrados da terra, 

fogo água e ar e seus ritos nas tradições religiosas; c) Vivenciar em sala de aula, como os quatro 

elementos da natureza fazem parte da ontologia do ser através da expressão oral, corporal e 

gestual. 

Desse modo, as atividades pedagógicas tiveram as seguintes abordagens: Elementos da 

natureza e sua relação do ser ontológico com o sagrado. As disciplinas contempladas para tais 

atividades foram: Ensino Religioso e História no período: 01/08/2018 a 27/09/2018 para as 

turmas: 8º ano (A) e alguns alunos do 8º ano (B) e (C). O tempo estimado para o desenvolvimento 

das referidas atividades foi no período de dois meses. 

Para o desenvolvimento desta atividade, foi possível estabelecer junto aos educandos os 

“acordos pedagógicos”, destacando a respeito do trabalho coletivo, para organização desta parte. 

Após esta etapa, houve a exposição dos trabalhos. Como critérios de avaliação, foram 

considerados: a participação, a interação e o envolvimento dos alunos e da comunidade escolar. 
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Para esse estudo, inicialmente explicamos como trabalhar no coletivo e sua importância 

para o ensino e aprendizagem e, para isso teríamos que seguir todo um processo de organização. 

A partir daí, estabelecemos para os grupos os seguintes critérios: 

• Respeito pelas diferenças; 

• A observação dos símbolos; 

• Desenvolvimento do espírito de pesquisa; 

• Trabalho coletivo, com cordialidade e democracia; 

• Novas posturas respeitosas de diálogo; 

• Participação, responsabilidade e compromisso; 

• Avaliação, onde todos participaram e se auto-avaliaram. 

Diante disso, a partir da relação dialógica que foi estabelecida entre os educandos e 

educadora, partimos para iniciar os trabalhos com o tratamento didático que seguiu os seguintes 

passos para todos os educandos envolvidos: (grifo nosso). 

• Apresentação de símbolos terra, fogo, água e ar; 

• Apresentação de uma dança representando os quatros elementos da natureza; 

• Criação de painéis visuais valorizando a temática; 

• Pintura nas telhas sobre os elementos da natureza; 

• Cada grupo teve a liberdade de escolher da melhor forma o símbolo para ser 

trabalhado; 

• Apresentação dos origamis e sua ligação com a temática 

• A organização e a seleção dos conteúdos e dos recursos materiais de que iríamos 

precisar; 

• Cumprimento dos critérios de comportamento estabelecidos acima, onde cada grupo 

fez a sua escolha. 

Nesse sentido, podemos afirmar que os educandos puderam ter uma maior compreensão 

acerca da temática proposta, uma vez que as atividades foram realizadas de forma livre, 
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democrática e respeitosa, deixando os educandos à vontade para fazer as atividades de forma 

prazerosa. Segundo FREIRE (2006, p. 30), “Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos”. 

Essa foi à proposta apresentada para os envolvidos, deixando que cada um fizesse a sua escolha 

e cumprisse com tudo que ficou estabelecido. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

As realizações destas atividades pedagógicas contribuíram para a compreensão a 

respeito dos elementos da natureza e sua relação do ser ontológico com o sagrado. 

Compreendendo conforme Eliade (1992, p.13) “tudo que o homem toma conhecimento do 

sagrado porque este se manifesta. Exprime apenas o que está implicado no seu conteúdo 

etimológico, a saber, que algo de sagrado nos revela”. Assim, tudo que nos é relevado é tido 

como sagrado.  

Nesse sentido, foram pensadas em atividades para ampliar os saberes acerca do sagrado 

nas diferentes manifestações religiosas. Entendemos que os símbolos expressam em várias 

culturas como representação do sagrado. Assim, temos os elementos da natureza como a água, 

terra, ar, fogo como principais mecanismos simbólicos das tradições religiosas. 

Assim, foi sugerido para os educandos realizar atividades de acordo com a temática 

proposta. Destacamos que os dias que antecederam a realização das atividades foram de 

sensibilização para o fortalecimento dos grupos, através do incentivo da professora, que afirmava 

que eles “eram capazes e que poderiam realizar as atividades com excelência”. Esse incentivo 

foi muito importante, porque despertou neles o interesse pela pesquisa. Como podemos observar 

nas imagens abaixo: 
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Imagens 1, 2, 3, 4: Atividades realizadas com os educandos 
 

Fonte: Imagens registradas pela autora.  

 

Como podemos perceber a partir desta imagem o envolvimento dos educandos na 

construção de atividades que puderam contribuir com a aprendizagem a respeito dos elementos 

simbólicos sagrados. Nesse sentido, foram elaboradas atividades lúdicas de contação de história, 

atividades artísticas teatrais e exposições, proporcionando uma aprendizagem significativa 

centrada nos educandos.  

Assim sendo, para melhor conhecer e entender todo esse processo de vida e a relação 

com o ambiente natural e a comunhão com o ser humano, desenvolvemos diversas atividades 

reflexivas e conscientizadoras, voltadas para a construção do conhecimento com as outras 

tradições religiosas, existentes no contexto escolar.  

Este foi um momento impar para todos que participaram do evento, a alegria era visível 

por fazerem parte de uma experiência tão significativa entre docentes e discentes. Como 

podemos observar de acordo com as imagens a seguir:  
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Imagem 5 e 6: Atividades realizadas com os educandos 

 

Fonte: Imagens registradas pela autora. 
 

Diante do exposto, percebemos a importância desse ensino para a promoção de 

construção de conhecimentos a partir de práticas pedagógicas que possibilitam os educandos a 

ampliarem seus saberes de forma inter, multi e transdisciplinar acerca das questões que 

envolvem os diversos conhecimentos religiosos. Assim, podemos afirmar que a presença do 

Ensino Religioso nas escolas é de suma importância para a formação integral do ser humano. 

Segundo Oliveira, Junqueira, Alves e Keim (2007, p. 36-37), 

 
A pertinência e a relevância desse componente curricular encontram suporte no 
testemunho de diferentes pesquisadores e estudiosos que percebem na 
religiosidade uma porta para a compreensão de parte da natureza humana. A 
busca do ser humano de relacionamentos com o sagrado pode ser constatadas 
nos inúmeros elementos culturais, como festividades, edificações, textos e 
monumentos, entre outros, que se manifestam como referenciais de fé presentes 
no mundo.  
 

De acordo com os autores esse ensino contribui para a formação de educandos que 

compreendem e respeitam as diversas formas de crer como também não crer, considerando as 

individualidades e singularidades de cada ser humano. Uma vez que as práticas pedagógicas 

desse ensino contemplam as diversidades religiosas culturais de forma crítica e sistemática, 

apresentando a história e cultura de maneira não confessional e não proselitista.  
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 Mas para isso, é preciso que o educador promova o diálogo e apresente atividades 

pedagógicas capazes de levar o reconhecimento, o respeito e a valorização diante das diversas 

culturas presentes no contexto das relações sociais que estamos inseridos. Foi possível perceber 

o quanto o Ensino Religioso é importante no processo de ensino-aprendizagem dos educandos 

diante da diversidade cultural religiosa.  

 

5 Considerações Finais 

 

Diante do que foi apresentado nesse estudo, podemos concluir que a proposta 

pedagógica realizada com os educandos possibilitou a construção de práticas educativas que 

possibilitaram conhecer as diversas manifestações religiosas a partir dos elementos da natureza 

consideradas sagradas por diversas tradições religiosas que de forma pedagógica devem ser 

incorporadas nas práticas curriculares do Ensino Religioso.  

A partir dessa vivência proporcionada, através das atividades desenvolvidas com os 

educandos consideramos, portanto, que esse componente curricular é um mecanismo viável de 

construção de conhecimento capaz de despertar nos educandos novas formar de pensar e agir 

no mundo diante da complexidade dos conhecimentos religiosos a partir de uma práxis educativa 

respeitadora, não confessional, libertadora para a construção de uma cultura de paz. 

 

Palavras-Chaves: Práticas Pedagógicas; Sagrado; Formação; Diversidade; Ensino Religioso 
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VISITA A ESPAÇOS SAGRADOS COMO INTERFACE PARA O ENSINO RELIGIOSO 

 

Eliezer dos Santos Filho220 

Sônia Maria Dias221 

Leila César Vargas222 

 

1 Introdução 

 

As religiões trazem partes importantes da memória cultural da sociedade.  É fato que a 

intolerância religiosa se faz presente no contexto escolar, assim como na sociedade em geral, 

sendo essencial a aplicação de metodologias e práticas escolares que possibilitem a reflexão 

sobre a importância de manter uma convivência respeitosa com quem não tem a mesma prática 

religiosa, ou até mesmo com aqueles que não têm, e não desejam ter nenhuma vivência religiosa. 

A Base Nacional Curricular Comum (BNCC), publicada em 2017, contemplou o Ensino Religioso 

como componente curricular, provocando um novo olhar, e sobretudo, novos desafios diante dos 

preconceitos e discriminações que envolvem as crenças e as práticas religiosas no mundo. O 

respeito à diversidade religiosa inserido na abordagem pedagógica do Ensino Religioso, 

pressupõe que haja um diálogo entre as diferentes culturas religiosas que são capazes de 

promover comportamentos de respeito e compreensão da alteridade.  

Criar metodologias de estudo abordando os fenômenos e sistemas religiosos como parte 

da cultura é proporcionar a compreensão de um fator significativo da experiência humana, que 

vem sendo vivenciada ao logo do tempo por diferentes tradições religiosas e no que tange as 

 
220Doutorando pela PUC - Minas. Belo Horizonte. Professor de Ensino Religioso da Educação Básica do Município de 
Serra-ES. Contato: eliezerfaz@hotmail.com 
221Doutoranda pela PUC – Minas . Belo Horizonte. Coordenadora do Setor de Formação Continuada e Professora de 
Ensino Religioso no Município de Vila Velha, ES. Contato: smdias@edu.vilavelha.es.gov.br 
222 Doutora em Ciências Fisiológicas pela UFES. Professora e Formadora de Ciências no Município de Vila Velha, ES. 
Contato: lcvargas@edu.vilavelha.es.gov.br 
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religiões, ‘a variedade é, acima de tudo, humana, significa compreender o nosso lugar no 

panorama religioso, reconhecendo os “outros” menos como competidores, mas sim, 

verdadeiramente, como companheiros de aventura existencial’(SILVA, 2004). 

O espaço sagrado reflete uma visão espiritual característica da religião a qual provém 

que vai além da arte e arquitetura, abrange a “expressão de uma verdade ou realidade que 

ultrapassa a dimensão sensória perceptiva e lance tanto o artista e arquiteto como o intérprete à 

dimensão transcendente de contato com valores espirituais intrínsecos à arte e arquitetura 

sagradas” (CAMPOS, 2014). O diálogo abrangente e a pluralidade religiosa são evidenciados por 

diferentes espaços sagrados. O estudo e reconhecimento da diversidade de espaços sagrados 

existentes, no município ou estado, podem fortalecer o diálogo em torno da temática e criar 

estratégias de experimentação e compreensão da alteridade com respeito às diferentes culturas 

religiosas. 

O objetivo desse artigo é apresentar os resultados da aplicação de visitas orientadas a 

espaços sagrados de diversas culturas religiosas inseridas na Formação Continuada de 

Professores de Ensino Religioso do Município de Vila Velha (ES), com intuito de provocar reflexão 

sobre o respeito à diversidade e o combate a intolerância religiosa. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

Ao desenvolver atividade interdisciplinar que venha possibilitar um diálogo em torno da 

diversidade cultural religiosa estamos proporcionando aos alunos reflexão sobre o papel de 

protagonistas na construção de uma sociedade mais respeitosa e que faça valer o direito de 

liberdade de fé e expressão religiosa que está garantida em forma de lei na constituição brasileira 

federativa de 1988. 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais 
de culto e as suas liturgias; (BRASIL, 1998). 

 

As expressões religiosas estão presentes em vários contextos da sociedade, tanto nos 

espaços religiosos como fora deles, e é possível perceber essas expressões em um simples 

caminhar nas ruas dos centros urbanos, nos adesivos dos carros, nas vestimentas, apetrechos 

com símbolos religiosos como pingentes, anéis entre outros, nos gestos, por exemplo, fazer o 

sinal da cruz diante de uma igreja, ao entrar no mar ou piscina. Embora, a constituição tenha sido 

publicada em 1998, ainda podemos ver e ouvir nas redes sociais, nas piadas de humoristas 

consagrados, no ambiente escolar, relatos de ações e práticas desrespeitosas com a liberdade 

de crença e ritos litúrgicos. Garantir um espaço de reflexão sobre o respeito aos diversos espaços 

religiosos é assegurar o direito à liberdade de crenças e práticas culturais religiosas. E para 

compreender a diversidade, sobretudo, no espaço escolar é necessária a promoção do diálogo 

contextualizado no exercício da cidadania, como está contemplado no artigo XVIII da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948).  

 
Toda a pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; 
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de 
manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela 
observância, isolada ou coletiva, em público ou em particular. 
 

Segundo Croatto (2001) todos os povos e todas as culturas tiveram e têm uma expressão 

religiosa e se manifestam por meio de diferentes linguagens. Ao estudar o significado público da 

religião, Ganzevoor (2016) afirma que a religião e a cultura estão sempre juntas. As experiências 

religiosas contribuem na distinção da religião enquanto instituição e experiência religiosa. É nesse 

contexto, que a educação dialógica promove atitudes que valorizam e respeitam a diversidade 

cultural religiosa.  
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O Ensino Religioso está previsto na Constituição Federal no Artigo. 210, § 1 e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96 em seu Artigo 33.  A Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC), publicada em 2017, contemplou a área do componente curricular Ensino Religioso, 

provocando um novo olhar para essa disciplina, e sobretudo compreender os desafios que 

envolvem as crenças e as práticas religiosas. A BNCC considera os marcos normativos e, em 

conformidade com as competências gerais estabelecidas, o Ensino Religioso deve atender os 

seguintes objetivos: Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e 

estéticos, a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos educandos; propiciar 

conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, no constante propósito de 

promoção dos direitos humanos; desenvolver competências e habilidades que contribuam para 

o diálogo entre perspectivas religiosas e seculares de vida, exercitando o respeito à liberdade de 

concepções e o pluralismo de ideias, de acordo com a Constituição Federal; contribuir para que 

os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e 

da cidadania. 

Ao abordar os conteúdos do Ensino Religioso, devem ser consideradas as quatro 

matrizes: indígena, ocidental, africana e oriental, que originaram a rica diversidade de religiões 

no Brasil. O diálogo inter-religioso aparece como uma possibilidade de superação do grande 

desafio da humanidade: vivermos juntos em paz com respeito e alteridade. 

Há necessidade de se fundamentar e discriminar as principais bases e origens do 

processo de construção da diversidade de religiões e religiosidades do povo e da cultura 

brasileira, a partir da construção histórica do Brasil. Assim, a primeira matriz presente no território 

brasileiro é a Indígena. Como são muitos povos, costumes e dialetos diferentes não podemos 

falar e religião Indígena, mas sim, religiosidades. A segunda matriz é o Cristianismo, que teve 

origem na Europa Ocidental, ainda que se possa afirmar a gênese geográfica oriental do 

cristianismo, foi de Portugal e Espanha que o Cristianismo Católico Apostólico Romano veio no 

processo de colonização do Brasil. A terceira matriz é Africana, introduzida no Brasil com os 

negros escravizados, a crença nos orixás dentre outras formas de religiosidades praticadas na 
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África. A quarta matriz é Oriental. O Budismo chegou no Brasil no início do século XX e é a 

organização religiosa mais antiga. Entre as religiões de origem japonesa a igreja Messiânica 

Mundial do Brasil iniciou sua trajetória religiosa no ano de 1955, a Seicho-No-Iê iniciou as 

atividades em 1930 (https://assintec.org/material-pedagogico, 2018). 

 

3 Metodologia 

 

A metodologia utilizada neste estudo foi a pesquisa de campo, com a realização de Visitas 

Técnicas monitoradas, planejadas para os Professores de Ensino Religioso dentro dos encontros 

mensais de Formação Continuada oferecidos pelo Setor de Formação Continuada da Secretaria 

Municipal de Educação do Município de Vila Velha (ES). Os espaços sagrados descritos neste 

estudo foram: (01) Tradicional Fraternidade Tabajara, organização com práticas umbandistas 

localizada no Município de Cariacica (ES) (Matriz Africana); (02) o Convento da Penha (Católico 

Apostólico Romano) localizado no Município de Vila Velha (ES) (Matriz Ocidental); e (03) o 

Mosteiro Zen Budista localizado no Município de Ibiraçu (ES (Matriz Oriental). 

Foram elaborados roteiros de visitas, estabelecendo claramente os objetivos gerais e 

específicos de cada visita planejada, de forma a atingir os resultados esperados com a realização 

do trabalho de campo. As observações e anotações foram registradas no decorrer das visitas, 

realizadas em 3 encontros de Formação Continuada dos professores de Ensino Religioso. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

Em relação à matriz africana foi realizada a visita a Tradicional Fraternidade Tabajara, 

organização com práticas umbandistas, no Município de Cariacica (ES), Esse Santuário foi  

Fundado em 2 de fevereiro de 1940, tem o formato de uma grande cruz, com cantos 

arredondados, três cúpulas, todo edificado em tijolos, inclusive as cúpulas, que são de tijolos em 
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pé. Na sua cúpula central, há uma imponente estátua do índio Tabajara, que com seus braços 

abertos homenageia o Monte Mochuara, símbolo do município de Cariacica. 

A visita foi monitorada pelo Médium Chefe Luiz Augusto Labuto, que apresentou os 

espaços físicos onde acontecem as celebrações, ritos e os trabalhos de atendimentos 

individualizados. 

Em relação a matriz ocidental, foi realizada a visita ao Convento da Penha (Católico 

Apostólico Romano), localizado no Município de Vila Velha (ES). A história do convento começou 

em 1558, com a chegada do Frei Pedro Palácios, natural de Medina do Rio Seco, na Espanha, 

trazendo consigo o Painel de Nossa Senhora das Alegrias. 

No início, Frei Pedro Palácios encontrou abrigo numa gruta de pedra, atualmente 

denominada Gruta de Frei Pedro Palácios, que tem ao lado o oratório de construção anterior a 

sua chegado ao Espírito Santo, que abriga uma réplica do Painel de Nossa Senhora das Alegrias. 

O interior do convento abriga séculos de história, de fé e esperança, de devoção e 

coragem e é sem dúvida considerado o maior atrativo turístico e religioso do Estado do Espírito 

Santo. 

O grupo iniciou a visita subindo a Ladeira da Penitência, que é uma via de acesso ao 

Convento exclusiva de pedestre, é também conhecida como a “Ladeira das Sete voltas” ou ainda 

das “Sete Alegrias de Nossa Senhora”.  

No convento foi realizada visita na sala dos Milagres, que mostra parte da variada coleção 

de ex-votos, ofertados à milagrosa Virgem da Penha. O Museu de Nossa Senhora da Penha 

exibe vários objetos do acervo histórico do Convento, selecionados nas raras coleções que 

documentam o cotidiano do Santuário, por mais de quatrocentos anos. Estão em exposição peças 

sacras, de liturgia, de vestimentas, dentre outras. O conjunto do Convento da Penha foi tombado 

como patrimônio histórico cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan) em 1943, é um marco da arquitetura do período colonial brasileiro. 

O Mosteiro Zen Budista localizado no Município de Ibiraçu (ES (Matriz Oriental) é o 

primeiro mosteiro budista da América Latina, e é hoje um centro onde o budismo Soto Zen se une 
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à realidade brasileira para transmitir os milenares ensinamentos do Buda ajudando a solucionar 

os problemas locais. A visita foi monitorada e se restringiu ao acesso aos Templos de Oração, 

Meditação, Alimentação, Banho, Sanitário, Mortos, etc. Essa arquitetura tem o objetivo 

pedagógico de fortalecer no monge ou praticante a importância do cotidiano, mostrando que 

todas as atividades são sagradas. 

O conhecimento desmistifica o imaginário do sujeito que traz preconceito sobre o objeto 

que ainda não teve oportunidade de ter contato. Ao proporcionar o contato direto com espaços 

sagrados de diversos contextos religiosos aos Professores de Ensino Religioso, oportunizamos 

a reflexão acerca da valorização, respeito e a proteção dos locais de cultos religiosos. A visita 

técnica monitorada é uma metodologia prática que auxilia nas abordagens de diversas temáticas, 

colocando o educando em contato com um espaço concreto diverso. As visitas técnicas 

realizadas permitiram aliar teoria e prática, proporcionando conhecimentos de diferentes 

realidades, permitindo o desenvolvimento das habilidades de análise, observação e crítica, 

despertando para a necessidade de acolher, respeitar e preservar as práticas e espaços 

religiosos diferentes. As visitas monitoradas tiveram o objetivo de oportunizar o contato com 

espaços sagrados diversos, de forma que os docentes fizessem uma reflexão sobre sua prática 

e para a necessidade de propor metodologias diversas. A partir dessa vivência os docentes se 

mostraram entusiasmados em promover visitas técnicas para os discentes, com intuito de 

despertar, em especial na comunidade escolar, olhares na perspectiva da construção de uma 

sociedade melhor, elaborando e desenvolvendo práticas pedagógicas que tenham receptividade 

e respeito às diferenças, de uma sociedade diversa em um movimento constante para a 

alteridade.  

O Ensino Religioso em uma abordagem interdisciplinar traz um compromisso social de 

divulgação em um pensamento intercultural dos conhecimentos elaborados historicamente pela 

humanidade, e a responsabilidade de abordar aspectos relacionados à questão sociocultural, à 

diversidade das culturas e igualmente o pluralismo religioso. A disciplina de Ensino Religioso, nos 
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moldes da atual, tem como desafio a superação das tradicionais aulas de religião e fomentar 

respeito à diversidade cultural e religiosa.  

 

5 Considerações Finais 

 

Este estudo aponta que é possível e viável elaborar projeto interdisciplinar que contemple 

as competências do Ensino religioso propostas pela BNCC, dialogando com diversas áreas do 

conhecimento e valorização dos espaços sagrados de práticas religiosas diversas regionais. A 

reflexão sobre a importância de tornar conhecidos os espaços sagrados de diversas tradições 

religiosas permitem o estabelecimento da cultura do respeito à diversidade e o combate a 

intolerância religiosa com interface no Ensino Religioso.  

 

Palavras-chaves: Ensino Religioso; Espaços sagrados; Diversidade.  
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A PROFANAÇÃO NAS AULAS DE ENSINO RELIGIOSO: uma reflexão teórica 

 

Gilberto Oliari223 

 

1 Introdução 

 

 Este texto insere-se na ordem de um exercício constante de pensar sobre uma 

problemática presente nas escolas, a saber: como operar com conhecimentos da ordem dos 

fenômenos religiosos, que por extensão fazem parte das subjetividades individuais e culturais 

dos sujeitos, nas aulas de ensino religioso? Não pretendemos aqui, nessas poucas páginas 

apresentar uma solução salvadora para essa questão, pelo contrário, ansiamos por problematizar 

as possíveis relações de um conceito (que se dirige a uma ação), agregando-o a tantos outros, 

que possibilite ampliar alternativas epistemológicas para argumentar sobre a presença do Ensino 

Religioso não confessional na escola. 

 O objetivo do presente trabalho é fazer uma reflexão sobre a profanação como um modo 

de operar com conteúdos de raiz religiosa nas aulas de ensino religioso. Sabemos que abordar 

os conhecimentos advindos das diversas religiões é um desafio que pode se expressar 

duplamente quando sistematizados em duas dimensões: o Estado Laico; a posição religiosa (não 

religiosa) de cada um. Por isso, a questão que move nosso exercício reflexivo é “como tornar os 

conhecimentos religiosos um bem público e torná-los um conteúdo de estudo na escola?”. 

Desse modo, através de uma pesquisa teórico-bibliográfica reflexiva, buscamos 

compreender e explicar o conceito de profanação e associá-lo a práticas educativas escolares e, 

em seguida, relacionar a profanação escolar ao desenvolvimento dos conteúdos de ensino 

religioso na escola. Trata-se, portanto, de um exercício teórico e epistemológico de pensar a aula 

como um exercício constante de profanação. Mais do que isso, busca reforçar a tese de que nas 
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aulas de Ensino Religioso não há apelo à conversão (proselitismo), bem como afirmar que é 

possível, mesmo pautado em princípios laicos, abordar de modo profano os conhecimentos e 

sabedorias advindos das religiões. 

   

2 Fundamentação teórica 

 

Podemos dizer que há três conceitos, ou modos de compreender esses conceitos, que 

balizam a construção desse texto: profanação; escola (ou aula); aula de ensino religioso. É sobre 

esses três conceitos que vamos nos deter para a construção dessa reflexão. 

Para fundamentar o conceito de profanação, vamos a Agambem (2007) que o trabalha de 

modo profundo e contextual à seu tempo. Em sua construção textual Agamben (2007) busca 

apresentar o termo profanação desde sua origem, apresentando-o como saída para a 

fundamentação religiosa sagrada das coisas do mundo. Desse modo, aborda diferentes 

operações advindas das profanações como o jogo, a museificação e a construção artística como 

modos possíveis de tornar os fenômenos um bem público.  

É importante ressaltar que a operação de profanar, não busca apresentar uma destruição 

dos fundamentos das crenças, ou desmerecimento dos fenômenos religiosos e das coisas 

sagradas. Nas palavras de Agambem (2007) o ato de profanar libera e desvia a humanidade (e 

por extensão seus conhecimentos e fundamentos) da esfera do sagrado, mas sem abolir 

simplesmente o sagrado. Até por que o sagrado faz parte das subjetividades dos sujeitos e muitas 

vezes é o que possibilita às pessoas atribuir sentido e significado às coisas do mundo. Por isso 

podemos dizer que profanar significa retirar os objetos, ritos, explicações (etc.) do âmbito da 

sacralidade, para analisá-los, estudá-los de um modo humano, sem tirar dele o respeito e a 

consideração de sagrado que possui. 

Pode-se dizer que quando algo é profanado, acontece uma devolução (da coisa ou do 

fenômeno) para o uso comum nos espaços de onde ele havia sido retirado (AGAMBEN, 2007), 

com isso se desativam os dispositivos de poder. Desse modo, um objeto, fenômeno, história ou 
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qualquer coisa ou fenômeno que antes possuía um sentido e significado estritamente religioso 

(sagrado) e partir desse qualitativo exercia poder sobre as pessoas, ao ser profanado não exerce 

mais poder, é liberado de sua função de influenciar religiosamente os conhecimentos, ações e 

subjetividades.   

A profanação é associada a escola como um elemento pedagógico por Masschelein e 

Simons (2017) . Segundo os autores constantemente, ao invocar as matérias de estudo na 

escola, o professor torna as coisas do mundo algo profano; algo desligado de sua fundamentação 

(social e religiosa) e torna essas coisas algo disponível, passível de ser dissecada e 

compreendida a partir de matrizes próprias do conhecimento. Desse modo, profanar na escola 

tem a função de liberar os sentidos e significados atribuídos para as coisas e fenômenos e torná-

los matéria de estudo escolar. 

Seguindo a argumentação de Masschelein e Simons (2017), o ato de profanar na escola 

refere-se a ação de transformar algo em matéria de estudo, em conteúdo a ser desenvolvido 

através das inúmeras aulas que acontecem. Trata-se de chamar atenção para as coisas como 

elas realmente são, sem atribuir a elas sentidos e significados com explicações religiosas ou 

sociais - há uma liberação desse poder. Assim torna-se possível estudar as coisas e fenômenos 

sem ‘ferir’ as subjetividades nas pessoas envolvidas no processo de ensino e aprendizagem, bem 

como possibilita que elas tenham acesso à conhecimentos de outras tradições, diversas à sua. 

A profanação como uma operação de liberação dos sentidos e significados sagrados das 

coisas e fenômenos do mundo (AGAMBEN, 2007) tornada ação possível pedagogicamente 

quando se transforma algo em matéria de estudo na escola (MASSCHELEIN, SIMONS, 2017) é 

condição de emergência do ensino religioso não confessional nos termos de Cecchetti (2019). 

Para Cecchetti (2019) a escola, através das aulas de ensino religioso necessita integrar, discutir 

e estudar os fenômenos religiosos de modo científico e respeitoso a fim de contribuir para a 

desnaturalização de estereótipos, preconceitos e silenciamentos. 

Sendo assim, a profanação dos conteúdos religiosos na escola poderia ser uma 

alternativa para o ensino religioso não confessional ao passo que torna público os conhecimentos 
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(práticas, valores, crenças, símbolos, mitos) de diversas tradições religiosas. Ao torná-lo público 

pode-se olhar para os conhecimentos, nas aulas de ensino religioso, reconhecendo e valorizando 

a diversidade cultural e religiosa (CECCHETTI, 2019) transportando os conhecimentos para a 

ordem epistêmica, liberando-os dos sentidos e significados religiosos.  

Essa profanação é possível quando se atenta às diferentes orientações curriculares 

encaminhadas ao ensino religioso. Pode-se apontar os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Religioso construídos pelo Fórum Nacional Permanente de Ensino Religioso - FONAPER 

publicado no ano de 2009 como um conjunto orientativo curricular, historicamente marcante na 

constituição do Ensino Religioso no país. Bem como mais contemporâneo encontramos as 

indicações da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, promulgada em 2017. 

Dos parâmetros curriculares do ensino religioso (2009) pode-se apontar que esse 

componente curricular, na escola, estava ancorado em cinco eixos: culturas e tradições religiosas; 

escrituras sagradas; teologias; ritos; ethos. Cada um deles estava disposto de modo a tornar o 

fenômeno religioso uma matéria de estudo escolar. O que dava suporte metodológico (pensando 

a partir dos PCNER 2009) era justamente a possibilidade de profanação ao passo que possibilita 

o acesso aos mistérios religiosos e se capacitava para a leitura da linguagem mítico-simbólica na 

perspectiva de conhecer para construir significados. 

De modo semelhante encontramos a proposição curricular do Ensino Religioso na Base 

Nacional Comum Curricular (2017) que apresenta um conjunto de competências ao 

desenvolvimento do ensino religioso na escola. Ao passo que essas competências da BNCC 

direcionam-se para conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos 

religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos; 

compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas 

experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios; reconhecer e cuidar de si, 

do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da vida; Conviver com a 

diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver; analisar as relações 

entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da 
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ciência, da tecnologia e do meio ambiente; debater, problematizar e posicionar-se frente aos 

discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a 

assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz; pode-se 

dizer que está propondo um caminho de profanações constantes nas aulas de ensino religioso e 

na escola de modo amplo. 

 

3 Metodologia 

 

A construção da pesquisa e de seus resultados busca pautar-se na construção de um 

ensaio filosófico. Compreendemos metodologicamente o ensaio como uma construção textual 

que se constitui entre fronteiras (nesse caso entre os escritos sobre profanação e as aulas de 

ensino religioso); limites que impõem obstáculos que podem ampliar o âmbito reflexivo “ao 

ensinar-nos a olhar de outra maneira o âmbito do pensável, ao ensinar-nos a pensar de outro 

modo [...] ao ensinar-nos a falar de outro modo” (LARROSA, 2003, p. 106). Mais do que isso, “o 

ensaio é, também, sem dúvida, uma figura do caminho de exploração, do caminho que se abre 

ao tempo em se caminha” (idem, p. 112). Por isso no ensaio desdobram-se e tecem-se palavras, 

operando entre escritos e reflexões, buscando um modo inventivo de produzir conhecimentos. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

Esse ensaio encontra-se em processo de construção e de ampliação. Por isso apresenta-

se brevemente as ideias conceituais e as possíveis relações a serem feitas. 

Mesmo assim, desde suas primeiras considerações é importante destacar que se percebe 

uma relação muito profícua entre os conceitos de profanação, escola e ensino religioso não 

confessional. Tendo o ensino religioso, na escola, como objeto de estudo o fenômeno religioso e 

suas possíveis relações há que, constantemente liberar as explicações religiosas para poder 
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ampliar os conhecimentos e reflexões, liberado do ‘poder’ que as religiões impõe sobre aquilo 

que lhe é próprio. 

O reconhecimento e a efetivação dos parâmetros curriculares e mesmo as orientações 

traçadas na base nacional, tendem a ser uma saída potente para a defesa do ensino religioso 

como uma área de conhecimento que necessita estar na escola. Por isso é preciso sempre 

ampliar o debate acerca dessas orientações curriculares, para de modo epistemológico defender 

o papel de desenvolvimento da cidadania que o ensino religioso exerce na escola. 

 

5 Considerações Finais 

 

Ao longo das prospecções teóricas apresentadas brevemente acima buscou-se 

apresentar um conjunto conceitual potente para a reflexão sobre as possíveis relações entre a 

profanação e as aulas de ensino religioso. Consideramos está exploração algo fundamental para 

ampliar o debate acerca da presença desse componente curricular na escola bem como para 

propor um caminho teórico-metodológico que o constitua de fato como um componente não 

confessional. A não confessionalidade pode ser-lhe atribuída ao passo que, nas aulas se 

proponha fazer um exercício de profanação das coisas e fenômenos que possuem significados e 

sentidos religiosos para torná-los públicos; torná-los matéria de estudo nas aulas. 

 

Palavras-chaves: Educação; Ensino Religioso; Práticas Escolares; Profanação. 
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MODELO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA EM ENSINO RELIGIOSO PARA ALUNOS DE 

4º e  5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Regina Maria De Souza Maia224 

 

1 Introdução 
 

Pedagoga de formação com pós-graduação em Neuropsicologia e Aprendizagem e 

intenso interesse pela forma e processos de aprendizagem dos alunos, dediquei cinco anos como 

docente em atuação na disciplina Ensino Religioso, de forma a observar atentamente o 

comportamento dos alunos. Presenciei e presencio as mais variadas reações dos alunos para 

com o momento da aula e o contato com os conteúdos desta disciplina. Em particular, sinto-me 

atraída a pesquisar em que medida falas e brincadeiras inadequadas, recusas, atitudes de 

rebeldia e gestos aparentemente normais de acanhamento podem representar uma resposta 

opositora do aluno às metodologias inadequadas, especialmente, a assuntos que por vezes, nem 

de longe lhes parecem familiares.  

Durante minha trajetória profissional, ao experimentar variadas tentativas de alcançar os 

alunos com essas posturas de resistência à aula, tive a oportunidade de observar modelos e 

práxis com resultados positivos quando, foram oportunizadas ao aluno as possibilidades de 

interação com atividades significativas, prazerosas e que estavam ao alcance de sua capacidade 

de entendimento e concepção. 

A partir destas considerações, propor atividades que auxiliem os professores a atender 

seus alunos com propostas mais adequadas, sensibilizando-os, sem dúvida, ainda é um desafio 

para a prática docente, especialmente para a área do ensino religioso.  

 
224 NÃO CONSTA NO ARQUIVO 
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O objetivo deste trabalho é explanar uma atividade relevante para integrar e motivar aluno 

com Transtorno do Espectro Altista ao conteúdo proposto para aula de ensino religioso. 

 

2 Fundamentação teórica  

 

Num momento em que a educação está relegada a um segundo plano, muitas variáveis 

extraordinárias interferem na relação ensino e aprendizagem, em especial a alunos de educação 

inclusiva. 

Um dos aspectos percebidos por Charlot (2006) foi a dicotomia entre as responsabilidades 

relativas do professor e as metas dos alunos, duas línguas diferentes, que levam à falta de prazer 

no aprender. Para alunos com dificuldades especiais, a busca por métodos mais próximos de 

suas habilidades, confere maior chance de acessar a atenção e vontade deste aluno em participar 

da atividade. 

Esta situação gera uma pergunta base: Como o professor pode mudar sua práxis para 

adequar o ensino de forma a produzir uma aprendizagem agradável e desejável para toda a 

classe e especialmente para alunos de inclusão? 

A educação escolar relacionada à educação infantil é desenvolvida, segundo 

Sommerhalder e Alves (2012), com base nas relações entre professores e crianças. Esta 

interação é particularmente humana, social, onde as potencialidades cognitivas, atitudinais e 

comportamentais estão sendo movimentadas. Esta relação bidirecional se desenvolve na ação 

do professor em direção ao aluno e do aluno em direção ao professor e o aprendizado se constrói 

na interação do aluno com o objeto, mediado por este professor, com o objetivo principal de 

formá-lo para a sociedade. 

De acordo com Sommerhalder e Alves (2012, p.241), “esta relação incorpora valores, 

comportamentos, conceitos, e saberes que possibilitam à criança constituir-se como sujeito no 

interior de um determinado contexto sociocultural”. 
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Neste contexto, Freire (1996, p.12) afirma que a ação do professor não deve ser a de um 

guardião do conhecimento, pois “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. 

Buscando resolver este hiato pedagógico na busca de proporcionar uma metodologia com 

possibilidades diversas de aprendizagem, pesquisadores produziram diversas pedagogias, como 

a de Rudolf Steiner, a Pedagogia Waldorf e a Pedagogia Científica de Maria Montessori, foram 

testadas e com relativo sucesso.  

Os alunos do quarto e quinto ano do ensino fundamental estão vivendo o momento que 

Jean Piaget chamou de ‘estágio operacional concreto’, um momento relacionado a atividades de 

identidade, compensação, reversibilidade, classificação e seriação. Segundo Woolfolk (2000, 

p.45), este momento de vida do aluno está voltado para a sua experienciação do mundo, pois ele 

ainda está “ligado à realidade física”, não conseguindo raciocinar sobre problemas hipotéticos. 

Neste sentido, Freire (1987, p. 40) considera que os alunos devem ser estimulados com 

desafios de aprendizagem, pois “quanto mais os envolvemos, como seres no mundo e com o 

mundo, tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais obrigados a 

responder ao desafio” – não diferente para as crianças com necessidades especiais. 

O desenvolvimento de uma prática que aproxime o aluno de atividades consideradas 

agradáveis por ele e ainda desafiadoras pode melhorar seu processo de aprendizagem e 

desempenho escolar, autoestima e gerar prazer no contexto da educação. 

A proposta desta pesquisa é a do desenvolvimento de um modelo didático, uma prática 

escalável, que proponha uma aproximação entre o ensino e a aprendizagem que favoreça aos 

alunos, disponibilizada para ajudar os professores nos seus processos didáticos para o ensino 

fundamental. 
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3. Metodologia 

 

Foi realizada uma pesquisa-ação do tipo qualitativa, para avaliar os alunos da quinta série 

do ensino fundamental regular, em escola municipal de Curitiba/PR. Foi realizada uma atividade 

de observação participante para análise atitudinal dos alunos durante a prática didático-

pedagógica. 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa participante que, segundo Knetchtel (2014, p.150), 

“acontece quando os procedimentos investigativos são desenvolvidos envolvendo a participação 

e a ação de pesquisadores e participantes”. 

 

3.1 Local da pesquisa 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Mirazinha Braga - Ensino Fundamental, 

situada R. Cel. João Guilherme Guimarães, 1500 - Bom Retiro, Curitiba - PR,  

 

3.2 Participantes e amostra 

A amostra foi tomada por conveniência, pois os participantes eram todos os alunos de 

duas turmas de 5° ano do ensino fundamental, de classes regulares, em que a regente foi a 

pesquisadora. Eram 30 alunos por turma, com idades entre nove e dez anos, perfazendo o total 

de 60 participantes, devidamente autorizados pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

assinado pelos pais. 

 

3.3 Observação do Participante 

Segundo Knetchtel (2014), a observação participante usada como técnica instrumental é 

considerada uma opção importante para a coleta de dados, extensível para qualquer 

pesquisador. Para Gil (2008, p.100) a observação “nada mais é que o uso dos sentidos com 

vistas a adquirir os conhecimentos necessários para o cotidiano”, mas também é um 

procedimento científico. 
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3.4 Metodologia de análise  

Foi executado o modelo didático-pedagógico preparado para o experimento. Durante esta 

intervenção houve o processo de observação atitudinal/comportamental dos alunos, com 

produção de relatório de acompanhamento. 

A elaboração de cada atividade foi previamente preparada, partindo de atividades que 

fazem sentido aos alunos, o que contribuiu para promover motivação e interesse pelo aprender, 

conforme plano de aula apresentado no próximo tópico. 

 

3.5 Plano de aula 

ESTA ATIVIDADE AUXILIA O ALUNO A: Conhecer alguns lugares sagrados e sua importância 

para as tradições religiosas do mundo. 

CONTEÚDO: Lugares sagrados do mundo. 

DURAÇÃO: quatro aulas. 

MATERIAIS: Cartolinas, bastões de carvão, imagens trazidas pelos alunos. 

 

PROCEDIMENTO: 

1° Momento: Roda de Conversa 

Verificar junto aos alunos quais conhecimentos trazem de seu cotidiano sobre o assunto. 

Os alunos deverão falar dos templos ou lugares sagrados que conhecem localizados em de seu 

bairro, cidade, lugares por onde passou ou que já viu em mídias – Aqui cabe visitação promovida 

pela escola no caso de Curitiba por “Linhas do conhecimento” que já dispõe desta ação, ao 

entorno da escola e bairro onde residem, bem como ao setor histórico e centro da cidade onde 

normalmente agrupam-se diversos templos de diversas religiões. 

Registro: Anotar no quadro de giz as palavras e/ou frases e comentários citados pelos 

alunos/as que devem registrar em seus cadernos. 
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Sugestão de Classe invertida: Convidar pais ou responsáveis para pesquisarem com seus 

filhos lugares sagrados pelo mundo. Solicitar a colaboração para que enviem fotografias ou 

gravuras de lugares próximos ou que os seus filhos possam ter visto ou pesquisado. 

 

2° Momento:  Observação de figuras 

Fixar no quadro as gravuras trazidas pelos alunos para socializar com os colegas desta 

forma: Cada aluno mostrará sua gravura ou foto para a classe e neste momento contribuirá com 

as informações coletadas na pesquisa feita em casa.  A Professora pode orientar questionando 

onde fica esse templo, como conhece, se frequenta, a que comunidade religiosa pertence, etc. 

Expressão oral: Comentários dos colegas serão bem vindos, pois ao reconhecer algum 

desses espaços, seguramente se manifestarão. 

Registro: Os alunos escolherão um dos templos ou lugar sagrado entre as imagens 

trazidas, e devem compor em forma de desenho em caderno, ou folha avulsa.  

 

3° Momento: Composição Gráfica 

Com as cartolinas afixadas no pátio da escola, os alunos reproduzirão os desenhos 

escolhidos e que foram desenhados no momento Registro, em seus cadernos ou folhas, para 

tomar como referência para desenhá-los em tamanho maior com carvão em barra, utilizando a 

técnica grafitismo. 

 

4° Momento: Organizar exposição em mural. 

 

3.6 Atividade adaptada para aluno autista 

O recurso composição gráfica foi especialmente escolhido para auxiliar os alunos com 

necessidades especiais, levando em conta as dificuldades cognitivas que têm e o gosto por 

atividades manuais e plásticas.  
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Para o registro em caderno as palavras foram oferecidas já escritas em tiras, com auxílio 

da/o profissional de apoio o aluno leu as palavras e as colou em seu caderno. 

Avaliação: Para verificar o entendimento sobre o tema o aluno altista, foi avaliado de forma 

oral, já que apresenta dificuldades para expressar-se de forma escrita. 

Algumas palavras proferidas que identificaram características ou curiosidades da religião 

escolhida para grafitar, foram aceitas para validar positivamente sua compreensão sobre o tema. 

 

4. Resultados e Discussão 

 

4.1 Relato da atividade realizada por aluno altista 

Aluno de 5°ano com dez anos e com tamanho corporal superior ao da média da classe 

destacava-se não apenas por ser o maior e que ainda não possuía habilidade para leitura, 

negava-se a registrar qualquer atividade, expressava-se de maneira bruta ao entrar e sair das 

aulas sempre com desculpas para deixar a sala, e ao entrar novamente, batia a porta e os pés 

no chão ao caminhar falando alto de forma a perturbar todo o andamento da aula.  

A atividade que compõe este material foi especialmente pensada para o aluno em 

questão, de forma a alcançar suas habilidades e gostos, na tentativa de motivá-lo para que, ao 

participar da atividade, pudesse estar ocupado e interessado sem tempo para gracinhas e 

trejeitos. 

O resultado foi extremamente positivo, pois ao conseguir elaborar o trabalho em grafite e 

em espaço fora da sala, o aluno sentiu-se motivado, assim como toda a classe. Ao retornar para 

a sala de aula, uma exposição foi organizada onde cada aluno colocou sua obra nas paredes da 

sala, e ao ver o seu desenho em destaque, e com os elogios da professora por apresentar um 

dos melhores grafites sobre o assunto o aluno sentiu-se protagonista e importante perante a 

classe.  
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Com este resultado o aluno foi capaz de mudar seu comportamento e demonstrar 

interesse pelos temas propostos nas próximas aulas, esforçando-se para realizar e participar das 

aulas – Um novo aluno! 

Sugestão: Elogiar o trabalho e informar que o objetivo foi atingido elevam a autoestima e 

a motivação do aluno que dificilmente acompanha a destreza dos colegas. 

 

5. Considerações Finais 

 

Ao lograr tal conquista, a vontade de compartilhar se fez imensa para que outros alunos 

sejam beneficiados e que outros professores se sintam motivados a olhar com carinho a alunos 

“atrapalhados”, e que a resposta para este aluno seja de atenção e suporte. Um olhar sublinhado 

de proteção. 

 

Palavras-chaves: Prática-pedagógica; Ensino-aprendizagem; Ensino-religioso. 
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YOGA COMO PRÁTICA INTEGRADA AO ENSINO RELIGIOSO: revisão de 

trabalhos e perspectivas para as escolas 

 

Maria Lucia Abaurre Gnerre225 

Gustavo Cesar Ojeda Baez226 

Capes/PPGCR-UFPB  

 

1 Introdução 

 

Vamos apresentar neste trabalho um panorama sobre pesquisas relacionadas a práticas 

de Yoga nas escolas (sobretudo de ensino fundamental e médio), e também apresentar as bases 

uma proposta de aplicação de tais práticas no contexto do ensino religioso. A prática de Yoga, 

por sua natureza essencialmente voltada para a tranquilidade da mente e o autoconhecimento, 

pode contribuir para a construção da chamada “Cultura de Paz”, um conceito fundamentalmente 

relacionado ao ensino religioso na contemporaneidade.  

Inicialmente, faz-se necessário uma breve conceituação da prática de Yoga. A 

compreensão etimológica de um termo costuma a ser um bom começo para a compreensão de 

seu sentido original. É o que ocorre no caso do Yoga: a palavra Yoga, de origem sânscrita, deriva 

da raiz yuj “ligar”, “atrelar”, “jungir”. No período védico227, Yoga também pode ter significado o ato 

de jungir os bois, ou seja, cangar, manter juntos os animais. Esta acepção literal mais antiga 

também está relacionada com o significado metafórico que posteriormente adquire o termo, já 

 
225Doutora em História pela UNICAP. Professora Associada da Universidade Federal da Paraíba, Departamento de 
Ciências das Religiões. Contato: marialucia.ufpb@gmail.com.  
226Doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Paraíba. Pós-doutorando Capes/PNPD junto ao 
PPGCR/UFPB. Contato: gbaez@bol.com.br 
227 A respeito do período de produção dos Veda, os antigos textos sagrados da Índia, cf. FERREIRA, GNERRE, & 
POSSEBON, 2011. 
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que o Yoga pode ser entendido como uma forma de “cangar” a mente, de controlar pensamentos, 

e de “jungir” o eu individual, egóico, ao ser em si, ao Eu supremo (GNERRE, 2011).  

Para o historiador das religiões Mircea Eliade, a história do Yoga está diretamente 

associada à própria história da Índia, justamente em virtude deste ideal de libertação. Nas 

palavras deste autor, o Yoga pode ser definido como: “Um conjunto de técnicas que permitem ao 

homem realizar o si mesmo, fundir a sua consciência egóica, individual, com a mente universal” 

(ELIADE, 2004, p. 20).  

Assim, a este conjunto de técnicas ou disciplinas que buscam a libertação da própria 

condição humana egóica e individual, pode-se chamar de Yoga. Trata-se de um termo que 

envolve diversas práticas espirituais que se desenvolvem em diferentes momentos históricos com 

este mesmo fim (a transcendência do ego). Assim, podemos compreender como Yoga esse 

conjunto de técnicas que permitem ao indivíduo a transcendência de seu próprio ego e a 

realização de sua natureza superior, conectada com uma natureza infinita ou absoluta.  

O momento histórico no qual se torna mais evidente esta ligação entre o Yoga   e a 

transcendência da natureza egóica individual se dá quando o sábio Patanjali228 produz uma 

compilação das técnicas de Yoga então existentes. Seu texto é o famoso Yoga Sutra (produzido 

por volta do século II a.C.). Diversos autores, apesar de enfatizarem a importância de Patanjali 

para inserção do Yoga na filosofia indiana, também chamam a atenção para o fato de que ele 

não é criador desta filosofia, nem inventor de suas técnicas. O próprio Patanjali afirma, no início 

do Yoga Sutra, que não fez mais que compilar e corrigir. Ou seja, confirma-se a origem anterior 

do Yoga.  

Essencialmente, pode-se dizer que o texto de Patanjali apresenta o clímax de um longo 

período de desenvolvimento de tecnologias yogues. Em seu texto, também temos a clássica 

definição:  1.2 Yogás citta vṛtti nirodhah: “Yoga é a restrição das atividades da mente (citta)” 

 
228 Segundo as narrativas hindus, Patanjali teria uma origem mitológica, sendo uma encarnação de Ananta, o rei 
milecéfalo das serpentes, que guarda tesouros ocultos na terra. (FEUERSTEIN, 2005, p. 272). Além desta origem 
mitológica, não há nada que se possa afirmar sobre Patanjali com grande certeza. Mas supõe-se que tenha sido uma 
grande autoridade em Yoga, chefe de uma escola de estudos e prática. 
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(Tradução MARTINS, 2012). Outra tradução possível seria: “Yoga é a restrição das instabilidades 

da mente” (tradução nossa). Ou seja, no estado de Yoga as instabilidades e pensamentos 

compulsivos são eliminados da mente, e justamente por isso a prática se mostra tão promissora 

para estados mentais depressivos ou ansiosos.  

Uma das mais importantes tradições que surgem após Patanjali (ou seja, no período pós-

clássico) é a tradição do Hatha Yoga, que ganha enorme importância por seus desdobramentos 

no mundo atual. Os mestres tântricos do Hatha Yoga priorizavam o “cultivo do corpo adamantino 

e aspiravam à criação de um corpo divino, a morada de Deus, feito da substância imortal – o 

corpo de diamante” (vajrādaiva onde vajra significa tanto diamante quanto relâmpago, e daiva é 

divino). Para tais mestres, assim como o sal está dissolvido na água e nós não o vemos, Deus 

está disperso pelo corpo, que é também a morada de Deus.  Entre os principais textos desta 

tradição temos, além do já citado, o Hatha-Yoga Pradīpikā (“Luz sobre o Hatha Yoga”, manual 

clássico escrito por Svātmārāma Yoguendra em meados do século XIV) e finalmente o Gheranda 

Samhita (coletânea de Gheranda), produzido entre os séculos XVII e XVIII (GNERRE, 2011). 

Justamente esse modelo de prática de Hatha Yoga registrado nestes textos mais tardios 

da tradição, vai servir de embasamento para diversas escolas contemporâneas de Yoga que se 

desenvolvem tanto na Índia quanto no ocidente entre o fim do século XIX e início do século XX229. 

Tal modelo se baseia em alguns pilares centrais, como a prática de posturas (asanas) visando a 

“equalização” e distribuição da energia vital (prana) em diferentes partes do corpo, prática de 

pranaiamas (exercícios de controle do prana através da respiração) que trazem a “leveza” para 

o praticante e práticas de meditações, nas quais o praticante pode acessar estados de 

consciência onde se vivencia a cessação dos pensamentos corriqueiros e a transcendência do 

ego.230  

Justamente em função destes seus benefícios anteriormente descritos, o Yoga passa a 

ser vastamente difundido no ocidente, sobretudo à partir das últimas décadas do século XX, 

 
229 A este respeito, cf. SINGLETON, 2010 
230 Sobre conceitos de Prana, Pranaiama, e asanas cf. FEUERSTEIN, 2005 e GNERRE, 2011 
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quando aulas de Yoga proliferam em escolas especializadas, praças, academias de ginástica e 

mais tarde, em algumas escolas. Sem dúvida, os resultados de práticas que induzem a leveza e 

a concentração meditativa podem ser de grande valia no contexto escolar, onde muitos 

estudantes manifestam transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Nesse contexto, e 

tendo em vista os objetivos desta comunicação, devemos estabelecer duas questões iniciais: i) 

qual a aplicabilidade efetiva destas práticas de Yoga e meditação no contexto do Ensino 

Religioso? ii) Com base nas pesquisas já existentes, seria possível estabelecer algumas bases 

práticas para a capacitação de professores de ER para trabalhar com esta valiosa ferramenta 

prática?   

Acreditamos que ambas questões merecem respostas positivas. Em primeiro lugar, 

aplicabilidade do Yoga no ensino religioso é viável, assim como é viável no âmbito de outras 

disciplinas e contextos escolares sobre os quais já existem pesquisas avançadas. A este respeito, 

temos diversas pesquisas que podem servir de suporte para um estado da arte a respeito do 

tema.  

Maeve Vida, responsável pela publicação de uma coleção inteira de livros infantis voltados 

para a prática do Yoga, pela editora Omnisciência, faz algumas reflexões importantes sobre esta 

temática no blog Cultura da Paz:  

 
A educação atual das crianças nas escolas ensina as noções básicas de higiene 
diária do corpo para a manutenção da saúde. Por que não deveríamos nos 
preocupar também em ensinar às crianças e aos jovens uma técnica que os 
permite limpar suas toxinas mentais diariamente? Não são apenas os adultos que 
vivem carregados de pensamentos agitados, raiva, estresse e tristeza. As 
crianças e jovens estão expostas o tempo todo ao universo de informação dos 
adultos, mergulhadas em celulares, internet, games, influenciadas pelo modelo 
consumista de nossa sociedade. Tudo isso traz um grande aceleramento mental, 
o que leva a uma agitação que os impede, muitas vezes, de se concentrar e de ter 
um relacionamento amoroso com os educadores e amigos. (...) Nesse sentido, a 
Yoga vem se expandindo no Ocidente como um recurso valioso para trazer 
equilíbrio nas escolas em suas diversas necessidades: para o educador, nas 
suas relações com os pais, alunos, seus colegas educadores, bem como para o 
aluno, para que possa equilibrar suas emoções e se relacionar melhor com todos 
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ao seu redor e ser muito mais feliz. A Yoga desperta as habilidades 
socioemocionais adormecidas em cada um de nós.231 

 

É importante observar que a autora acima citada faz estas considerações no contexto de 

um site editorial: ou seja, já existem diversas publicações e um mercado editorial específico 

voltado para livros de Yoga para crianças e adolescentes, através de obras que favorecem a 

aplicabilidade das práticas de Yoga pelos professores em sala de aula, incluindo-se ai os 

professores do ensino religioso.  

 

2 Fundamentação teórica 

 

Há diversas pesquisas acadêmicas desenvolvidas no Brasil que fundamentam do ponto 

de vista teórico, nosso panorama sobre a aplicabilidade do Yoga nas escolas. Tais pesquisas 

serão devidamente discutidas e apresentadas na parte inicial de nosso trabalho. Entre estas 

citamos a pesquisa de SILVA (2013), que resulta em seu trabalho de Conclusão do curso de 

Licenciatura em Pedagogia pela UNB, intitulado “IOGA: como Disciplina na Grade Curricular das 

Escolas”;  a pesquisa de POSSIGNOLO (2012) que resulta também em um trabalho de conclusão 

do curso de licenciatura em Pedagogia pela Unicamp, intitulado “Yoga na Escola” e também as 

pesquisas de POSSEBON (2019), sobre a necessidade da implementação da educação 

emocional nas escolas associada a práticas de Mudras (gestos com as mãos característicos do 

Yoga) e meditações.  

 

  

 
231 VIDA, Maeve. “Por que Yoga nas escolas?” Texto disponível no site: https://culturadapaz.com.br/Yoga-nas-escolas/. 
Acesso em 27/09/2019.  

https://culturadapaz.com.br/yoga-nas-escolas/
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3 Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico e experimental, onde se busca fornecer 

subsídios para pesquisas-ação. Apresentaremos inicialmente um estado da arte sobre as 

pesquisas relacionadas ao tema, com base em bibliografias selecionadas, depois 

apresentaremos o resultado de algumas experiências relacionadas à aplicabilidade do Yoga nas 

escolas, tanto com alunos do ensino fundamental como com a capacitação de professores de 

ER. Por fim apresentaremos nossa proposta para futuras pesquisas-ação.  

 

4 Resultados e Discussão 

 

 Trata-se de uma pesquisa ainda de caráter preliminar, porém os resultados iniciais 

mostram-se profundamente promissores, seja através dos relatos de professores/estudantes 

após a aplicação das práticas realizadas pelos autores do trabalho, seja através dos resultados 

obtidos por outros pesquisadores em suas pesquisas. 

  

5 Considerações Finais 

 

 A prática do Yoga, no contexto do Ensino Religioso pode servir a diversos propósitos. Em 

primeiro lugar, serve como referência para que os docentes possam trabalhar conceitos centrais 

para as religiões orientais, sobretudo o Hinduísmo (como o conceito do sagrado OM, por 

exemplo), e a partir disso trabalhar o próprio tema da diversidade religiosa. Por outro lado, a 

prática do Yoga pode também favorecer uma compreensão experiencial do próprio conceito de 

sagrado enquanto unidade, conectado a todos os seres e a natureza, favorecendo assim a 

compreensão do sagrado no âmbito de outras tradições religiosas, vinculando também a 

experiência religiosa a uma totalidade da natureza bem como a emergência de uma consciência 

ambiental, tão necessária no século XXI.  
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Palavras-chaves: Yoga; ensino religioso; cultura de paz. 
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ENSINO RELIGIOSO NA TRILHA DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA: numa 

construção da paz nas escolas 

 

Maria Carmelita Pedroza Santos232 

Maria José Gomes Bandeira233 

Maria das Graças de Lima Luna234 

 

1 Introdução 

 

A influência da Cultura Africana para o povo brasileiro representa grande significado tendo 

em vista as suas importantes contribuições nos aspectos de seus valores, tradições e costumes. 

Pois desde o Brasil colônia, no século XVI, que esse povo veio escravizado para o Brasil pelos 

europeus que aqui se estabeleceram. Os escravos conseguiram sua liberdade, porém 

continuaram sendo descriminados, humilhados e maltratados. Muitos não possuíam bens e local 

para morar, gerando problemas, de cunho sócio-econômico-político-racial-cultural-religioso. 

Hoje, “os afros - brasileiros” se destacam na música, na culinária, nas artes, no meio comercial, 

no teatro, em filmes, no meio empresarial e em muitas outras, atividades em nosso país. Muitas 

vezes superando aqueles brancos que se diziam insuperáveis, apenas para humilhá-los. 

A cultura afrodescendente na prática do Ensino Religioso é uma das temáticas escolhida 

para desenvolver no chão da escola pública, dando continuidade ao projeto Viva Vida, realizado 

entre (2017/2018). É uma experiência vivenciada em sala de aula com as turmas do Ensino 

Fundamental das seguintes escolas: Escola Municipal Cantalice Leite situada à Rua Manoel de 

 
232 Licenciada em História UEPB; Serviço Social- URN; Professora de Ensino Religioso- Secretaria de Educação e 
Cultura de João Pessoa PB- E-mail: carmelitapedroza@gmail.com 
233 Pós – Graduada em Supervisão e Orientação; Licenciada em História; Bacharelado em biblioteconomia -UFPB; 
Professora de Ensino Religioso- Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa PB- Sócia do FONAPER. E-mail: 
Mariahistebiblio@gmail.com 
234 Pedagoga. Professora de Ensino Religioso da Rede Pública Municipal de Bayeux - PB. E-mail: 
mariagracalluna@gmail.com 

mailto:carmelitapedroza@gmail.com
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Paula Magalhães, 57 Bairro das Indústrias. Escola Municipal Duque de Caxias localizada a Rua 

Graciliano Delgado, 284- Bairro Costa e Silva ambas na cidade de João Pessoa PB.  E mais a 

Escola Municipal Joana Fortunato de Sousa, Rua Jorge Amado, S/N Bairro Mario Andreazza 

Município de Bayeux - PB. 

Objetivo Geral: Analisar a importância do valor dessa cultura com a finalidade de 

sensibilizar os/as estudantes para o respeito às diferenças, desmistificando preconceitos e a 

intolerância religiosa na comunidade escolar, voltada para uma cultura de paz.  

 

Objetivos específicos:  

1. Refletir sobre as questões desrespeitosas para com o sagrado do outro;  

2. Desenvolver habilidades específicas para minimizar os conflitos culturais religiosos e 

não religiosos existentes no cotidiano escolar. 

3 Estabelecer no espaço da sala de aula uma relação dialógica de respeito, e afetividade 

numa construção efetiva nas aulas de Ensino Religioso. 

4 Sensibilizar os/as discentes para uma prática cordial com todos os componentes 

curriculares, numa corrente de solidariedade entre os/as demais docentes. 

Por onde começar esse trabalho na escola e qual a sua importância no contexto da sala 

de aula? 

Desde os tempos mais remotos que a questão da violência, permeia a sociedade. Em 

cada tempo e lugar, aí ela se faz presente.  É um fato alarmante e preocupante hoje em dia.  

Acentuada nos morticínios, envolvido, por questões éticas e preconceituosas sociais e religiosas 

com atos de covardia e até mesmo a um simples olhar para o outro/outra com desprezo.  E como 

tal é trazida de forma externa para o interior da escola que por sua vez, precisa ter o cuidado 

quanto a essas questões, principalmente cultural-religiosa, como forma de tentar minimizar essa 

realidade com a qual a mesma se depara no seu cotidiano. 

Os seis (6) marcos legais, contidos na “Proposta Curricular da Paraíba” fundamentada 

pela (BNCC, 2018 p. 368) apresentamos um desses objetivos como ponto fundamental na 
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construção dos direitos à aprendizagem para ser discutido em sala de aula através do 6º marco: 

“Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, 

discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no 

constante exercício da cidadania e da cultura de paz.”  

Vale ressaltar que é de grande importância desenvolver no currículo dessas escolas, 

atividades diversificadas a respeito da nossa diversidade cultural religiosa, com a intenção de 

abrir espaço para o diálogo entre toda comunidade escolar, com temáticas tão significativas, 

quanto esta. Acreditamos ser este é um dos caminhos a ser percorridos por este componente 

curricular.   

Na premissa de não só ampliar o diálogo, mas de contribuir no agir com o outro, enquanto 

me sinto e me vejo nesse outro.  

O ser humano não subsiste sozinho, pois precisa estar em constante relacionamento com 

seus semelhantes, bem como com outros seres do planeta numa interação de “um-sair-de-si, de 

um estar-e-agir-com e de um volver-a-si”, (Ruedell, 2007 p. 54).  

Por conseguinte é necessário o diálogo, principalmente inter-religioso tão importante 

numa relação que transporta esse ser para uma convivência de enriquecimento, que possibilita 

um crescimento dos indivíduos numa construção coletiva.  

 

2 Fundamentação teórica 

 
A sociologia da religião (SR) não coloca a religião no centro dos seus interesses; 
antes fixa, a atenção no fato religioso entendido como produto social ou com fruto 
de uma criação coletiva, dotado de uma especial estrutura simbólica, pelo papel 
que exerce no interior dos mecanismos sociais. FILORAMO e PRANDI (2003, p. 
91). 

 

A fundamentação teórica é uma das partes que nos vai dar toda a cobertura no escrito de 

qualquer trabalho de pesquisa, que juntamente com a prática pedagógica, será a base de 

sustentação, pois o nosso suporte será apresentar uma pesquisa bibliográfica que dará o aporte 
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de refletir sobre os autores que fundamentarão este estudo, através da(s) Ciência(s) da(s) 

Religião (ões) e Ensino Religioso (ER). Entre estes destacamos: ELIADE; FILORAMO E PRANDI; 

FREIRE; OLENIKI / DALDEGAN; OLIVEIRA; SAMPAIO / SILVEIRA; VILHENA, entre outros.  

Todavia, percebendo a necessidade de dar continuidade, a esse projeto em virtude das 

questões preconceituosas, optamos em dar prosseguimentos através dos estudos das diversas 

culturas e tradições religiosas, conteúdos necessários às aulas de Ensino Religioso, uma vez que 

o nosso foco é viabilizar o conhecimento religioso objeto de estudo deste componente curricular, 

com seus fenômenos religiosos específicos, bem como, a reverência ao sagrado de cada povo.  

Eliade, (2001, p.17) afirma: “O homem toma conhecimento do sagrado porque este se 

manifesta, se mostra como algo absolutamente diferente do profano.” Portanto, essa 

manifestação religiosa se apresenta através dessa grande diversidade religiosa, existente em 

nosso Planeta Terra. Cada cultura expressa as suas mais diversas forma de cultuar o sagrado, 

numa interação de fervor e esplendor.   

Oliveira  et all (2007, p. 67): “Atualmente, considera-se como marco referencial a 

concepção de que o fenômeno religioso se manifesta em uma cultura. É a cultura que marca 

profundamente a maneira de ser e viver do ser humano. [...] de perceber-se de estar e agir no 

mundo”. Ao pesquisarmos sobre a diversidade cultural, priorizamos a Cultura e Tradição 

Religiosa Afro-Brasileira: Umbanda e Candomblé, como forma de debater e dialogar com os 

nossos estudantes sobre a referida cultura, conhecer seus mitos e ritos e toda simbologia que 

permeiam essas religiões.  

Sampaio (2018, p. 269) afirma: “Como em qualquer religião, não há dúvidas hoje de que 

há um rico corpo mítico presente no Catimbó-Jurema, [...]. Devemos deixar claro o nosso 

entendimento acerca do mito e de seu lugar no universo religioso.”   

Assim afirmam Oleniki / Daldegan (2004, p. 15) “No espaço escolar as interações 

subsidiam a construção do conhecimento, que ao ser posto ao serviço do educando contribui 

para o seu desenvolvimento.” Dessa forma vão construindo lentamente um instrumento eficaz no 

desenvolvimento de ações, de respeito ao outro, promovido nas aulas de Ensino Religioso que 
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nos apresenta uma eminente riqueza de conhecimentos. Essa é a grande diferença do Ensino 

Religioso não confessional.  

Para Oliveira et al (2007, p. 43). “O Ensino Religioso, particularmente, tem a leitura e a 

decodificação do fenômeno religioso como base de sustentação de sua estrutura cognitiva e 

educativa  e visa contemplar tanto a pluralidade que envolve o contexto de sua temática 

quanto à complexidade das duas áreas por ele incorporadas, a saber: a EDUCAÇÃO e a 

RELIGIÃO”. 

Em cada cultura estudada é fundamental para as/os estudantes conhecerem seus Textos 

sagrados; os Ritos e rituais; as Teologias e os Ethos, de cada tradição cultural religiosa, que são 

elencados nos (PCNER, 2009). Com base nesse referencial vale destacar e explicar que essa 

nova aprendizagem está bem distante de um Ensino Religioso prosélito e ou confessional, ao 

contrário do imaginário popular que o confundem com “aula de religião” e ou “doutrinação”. 

Quando na verdade é uma verdadeira aula de cidadania.   

  

3 Metodologia 

 

As questões preconceituosas dificultam o desenvolvimento do trabalho pedagógico. Pois 

essa é uma tarefa que não é nada fácil de ser trabalhada em sala de aula, é necessário, portanto, 

que haja muito diálogo com os discentes para atingir aos objetivos e metas aqui propostos, 

usufruindo desses conhecimentos para eliminar a falta de respeito a uma cultura235 que tanto 

contribuiu e continua contribuindo com seus valores culturais, pois toda nossa cultura está 

 
235 Os três povos que deram origem ao povo brasileiro: Cultura e tradição indígena; Cultura européia e a Cultura 
Africana. A partir dessas três culturas é que se formou a nossa cultura brasileira. Por isso é que se costuma dizer que 
somos uma mistura de raças, entre: (brancos exploradores do Brasil, no séc. XVI, os quais estão portugueses, 
espanhóis, italianos e outros descendentes de imigrantes europeus). Negros (afro-descendentes, que vieram como 
escravos, obrigados pelos europeus no séc. XVI e XIX.) indígenas (grupo étnicos autóctones, que eram os primeiros 
habitantes do Brasil, antes da chegada dos portugueses), e a mistura deles resultou em  pardos, mulatos, caboclos e 
cafuzos.   
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permeada desses valores.  Freire (2007, p.90) afirma: “Não é no silêncio que os homens se 

fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão”.  

Inicialmente foram necessárias algumas posturas e mudanças de hábitos. Pois é no 

cotidiano escolar, em sala de aula que docentes e discentes se encontram para estabelecerem 

acordos pedagógicos, que irá nortear a metodologia. 

• Esperar a sua vez de falar;  

• Respeitar o sagrado do outro; 

• Ser solidário com os demais colegas; 

• Participar de todas as atividades da escola;  

• Ter responsabilidade e compromisso com as suas tarefas; 

• Saber trabalhar na coletividade e tantos outros.  

Esta é uma das maneiras encontradas, para aperfeiçoar o processo de ensino e a 

aprendizagem. Estabelecendo esses acordos, entre docentes e discentes que assumem em sala 

de aula, o gosto, o prazer e o “encantamento pelas aulas de Ensino Religioso.  

De acordo com Oleniki / Daldegan (2004, p. 13):  

 
O professor, no espaço da sala de aula, é o comunicador e socializador de sua 
área de conhecimento. Assim, no Ensino Religioso, como em outras áreas 
precisa assumir num primeiro momento o papel da borboleta, despertando no 
educando a curiosidade e a admiração pelo conhecimento religioso. 
 

          Esse papel da borboleta vai dar asas à imaginação dos/das educandos/das que juntamente 

com o educador/a vão construir um novo conhecimento.  

E isso se dará através de:  

Leituras das lendas africanas: entre estas a lenda do Baobá236 e Kiriku, com interpretação 

de textos;  

Visitas aos terreiros de Umbanda e Candomblé; entre outros. 

 
236 - Os portugueses mandavam os negros abraçar a árvore do Baobá e circular em volta do tronco infinitas vezes para 
esquecer suas tradições culturais religiosas. 
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Produção textual; cartazes e murais;  

Músicas sobre o sincretismo religioso de Martinho da Vila;  

Grupos de Capoeira; 

Danças Sagradas entre estas as danças africanas envolvendo a sua história e seus 

costumes tradicionais; 

Dramatizações envolvendo as três culturas que deram origem ao povo brasileiro; 

Confecção da boneca Abayomi; 

Pesquisas diversas sobre a cultura e tradição religiosa africana envolvendo os seus mitos; 

ritos e sua espiritualidade. Tais como seus Orixás e seus cultos aos Santos Católicos, que se 

configura na demonstração do sincretismo religioso.  

Além de pequenos vídeos sobre a cultura para conhecer e refletir.  

Vilhena afirma (2005, p. 35). “Não basta assistir aos rituais, ler suas descrições, ouvir falar 

sobre o que acontece durante a ação que neles se desenrola para que possamos de fato nos 

inteirar da riqueza de que são portadores, dos sentidos que os anima da qualidade de experiência 

que neles são vividas”.   

 

4 Avaliação e Resultados 

 

Os resultados desta dinâmica de trabalho lapidaram as relações pessoais e interpessoais 

e sociais entre docentes e discentes. Os/as estudantes passaram a compreender mais as 

questões da diversidade, os conflitos se amenizaram, embora que ainda se apresentam alguns 

docentes que não obstante, se manifestam com opiniões contrárias. 

 Contudo acreditamos que estamos no caminho certo, pois apesar da existência não só 

de preconceitos, mas da intolerância religiosa, já conseguimos atingir os nossos objetivos e metas 

quanto à questão do respeito pelo outro, das suas escolhas, bem como do diálogo inter-religioso, 

um fato que estamos conseguindo realizar que esse deve ser o tipo de metodologia em sala de 
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aula. Oleniki / Daldegan (2004 p. 7) asseguram: “Todo educador imagina que em sala de aula 

terá alunos dispostos a abrirem-se ao conhecimento”. 

 
E assim o ER vai caminhando para a busca da sua identidade, onde um novo 
percurso o direciona nas escolas públicas. Atualmente considerado como um 
componente curricular entre os demais componentes, por isso não pode ser mais 
entendido como ensino de religião ou aula de catequese. (HOLMES, 2010, p.84) 
 

Considerando toda essa narrativa até então descrita, sobre a temática entre a diversidade 

cultural religiosa por uma cultura de paz, é tão importante o seu desenvolvimento, porque os 

alunos em sua maioria já perceberam que este é mais um conhecimento entre os demais, até 

então apresentados. 

Diógenes e Carneiro afirmam (2017, p. 106): “Não acreditamos em nenhum esforço de 

educação para a paz no sentido de construir a cultura de paz sem que seja pensada e 

dialogicidade da relação entre professor e aluno.”  

Portanto, em se tratando de escola e educação, é importante se discutir na mesma: “A 

ética da convivência humana com alegria e a cultura do diálogo por meio da paz.” (Ibidem, p.109).  

 

5 Considerações finais 

 

Diante dessa ampla pluralidade de culturas religiosas que nos cercam, vale ressaltar que 

mesmo existindo culturas que se dizem civilizadas e outras consideradas primitivas, sabendo que 

cada uma delas tem o seu Transcendente com valores que constituem sua ética moral e religiosa 

diante dos questionamentos existenciais da humanidade. Por isso, é importante reconhecer a 

significação de cada tradição religiosa na construção do povo brasileiro desde suas origens, afinal 

tudo que somos hoje, é o reflexo dessas três culturas que deram origem ao povo brasileiro. 

O Ensino Religioso é um componente curricular, capaz de compreender e contribuir para 

a educação em vista de uma cultura de paz e convivência harmoniosa entre as pessoas de 

crenças religiosas diferentes. A discriminação e o preconceito existentes para com diversas 
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crenças de nosso País, têm nos feito retroceder no processo de construção de uma sociedade 

igualitária, quando o nosso grande compromisso é respeitar a todas as pessoas, reverenciando 

a nossa diversidade cultural religiosa, tão hostilizada e excluída pela própria sociedade cheia de 

desigualdades em todos os aspectos tais como: sócio-econômico-político-cultural-religioso, que 

continua defendendo o ter e o poder.   

Dessa forma este componente curricular tem um papel importante neste processo de 

desmistificação dos mais diversos tipos de preconceitos e intolerância religiosa, isso desde o 

colonialismo aos tempos atuais em relação às culturas e tradições religiosas, principalmente as 

minoritárias, consideradas como “religiões de fundo de quintal.” Entre estas as religiões de 

matrizes Africanas. 

Destarte, esses são momentos ricos de ensino e aprendizagem! Não só para docentes e 

discentes, mas, para toda comunidade escolar, pela compreensão desses valores, enquanto um 

bem de nossa cultura, pois tudo que temos e somos culturalmente devemos a essas três culturas. 

 

Palavras-Chave: Ensino Religioso; Cultura Afro-Brasileira; Diversidade Cultural Religiosa. 
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A CONSTRUÇÃO DA ÍNDIA E OS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA 

 

Leon Adan Gutierrez de Carvalho237 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

 

1 Introdução 

 

A Índia exerce fascinação sobre o imaginário ocidental há muitos séculos. A distância 

geográfica, suas particularidades culturais, religiosas e seu desenvolvimento civilizatório milenar 

acabaram por povoar as mentes e a produção intelectual ocidental. Essa perspectiva, aliada a 

todas as nuances do que Edward Said (2007) chamou de “orientalismo”, ajudou a criar muitas 

representações do Ocidente sobre o que seria o “Oriente” e os “orientais”, pré-fabricando 

concepções homogeneizantes sobre uma grande variedade de culturas existentes em uma vasta 

área geográfica do mundo: 

 
Um modo de abordar o Oriente que tem como fundamento o lugar especial do 
Oriente na experiência ocidental europeia. [...] O Orientalismo pode ser discutido 
e analisado como a instituição autorizada a lidar com o Oriente – fazendo e 
corroborando afirmações a seu respeito, descrevendo-o, ensinando-o, 
colonizando-o, governando-o: em suma, o Orientalismo como estilo ocidental 
para dominar, reestruturar e ter autoridade sobre o Oriente” (p. 29). 
 

Devido à histórica concepção eurocentrada da produção intelectual ocidental, áreas do 

conhecimento como História, Educação e Estudos de Religião, têm sido marcadas por um 

determinismo que vincula o conhecimento à concepção europeia de civilização, tomando-a como 

referência. Este é um dos motivos pelos quais a história dos povos orientais tem sido pouco 

abordada no ensino básico – e mesmo no nível superior – favorecendo um desconhecimento 

generalizado sobre os povos do Oriente, suas contribuições para a humanidade. Essa disposição 

 
237 Doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Contato: leon.agcarvalho@gmail.com 
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também acaba gerando concepções estereotipadas, incompletas e equivocas sobre o 

desenvolvimento histórico desses povos.     

A partir do século XIX, no entanto, em pleno período de colonização britânica na Índia, os 

indianos passaram, através do mote do nacionalismo, a contestar as representações europeias 

sobre a Índia, reivindicando novas representações sobre o que seria ou deveria ser a Índia, 

promovendo assim uma “reinvenção da Índia” que culminaria com a independência do país (1947) 

e revitalização de sua cultura e religiões, através de novos formatos.  

A religião, ou melhor dizendo, as religiões da Índia, são motivo ainda maior de 

desconhecimento, ficando suas nuances quase restritas a seus praticantes e simpatizantes. Para 

começar: quais seriam as diferenças entre hinduísmo, budismo, siquismo e jainismo? O que é 

hinduísmo e quais são suas doutrinas, crenças, para além dos “deuses exóticos”? Ioga é 

hinduísmo? Se destacarmos “apenas” o hinduísmo, veremos que há uma grande complexidade 

envolvida. 

Existe uma ideia errônea de que o hinduísmo seja um sistema de crença unificado ou que 

seja “a religião da Índia”. Essa linha de entendimento se deu, em boa parte, graças às 

representações genéricas produzidas no Ocidente desconhecedor da complexidade da 

religiosidade na Índia. O hinduísmo não possui um fundador, não possui um sistema unificado de 

crenças e não possui um sistema ou uma estrutura burocrática centralizadora (Flood, 2014, p. 

26-27). O hinduísmo enquanto sendo “uma religião” é uma construção e, por isso, alguns 

estudiosos (ibidem), definem o hinduísmo em blocos definidos pela tradição de seus cultos: 

tradições bramânicas, tradições de renúncia, tradições populares e o neo-hinduísmo (surgido a 

partir do século XIX). E cada uma dessas tradições possuem meia-dúzia ou até dezenas de 

vertentes distintas, o que é necessário um estudo aprofundado para conhecimento mais amplo.     

Todas essas questões, no entanto, são passadas despercebidas quando o assunto é 

ensino e aprendizagem de História no Brasil. Na presente comunicação, iremos discutir de que 

maneira a Índia, suas culturas, seus povos e religião tem sido abordada em livros didáticos de 

história ao longo dos últimos anos, observando temas como história, religião, cultura e sociedade.  
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2 Fundamentação teórica 

 

Ter acesso a livros de História, Cultura e Religião orientais, de fundamentação acadêmica 

séria é difícil no Brasil. A maior parte dos textos que discutem a temática estão em línguas 

estrangeiras e poucos possuem tradução para o português, dificultando o trabalho de docentes, 

pesquisadores e estudiosos. Além disso, alguns disponíveis, possuem ainda marcas de um olhar 

eurocentrado sobre o a Índia e o Oriente, fruto da influência de longa duração do orientalismo, 

como descrito. 

Assim, como fundamentação teórica, buscamos lançar uma análise crítica sobre os dados 

obtidos, influenciados por leituras que vão desde os Estudos Decoloniais e Estudos Culturais à 

História Cultural e Teoria da História. Autores como Edward Said, Michel Foucault, Stuart Hall e 

Gavin Flood serviram de base para o presente trabalho.  

 

3 Metodologia 

 

Através de uma análise qualitativa de dados, buscaremos observar pontos de 

convergência entre assuntos abordados em diversos livros didáticos brasileiros de história do 

Ensino Fundamental e Médio e o que eles têm (ou não têm) falado sobre a História da Índia. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

Esse estudo está ainda em desenvolvimento, mas através dos dados já coletados, 

pudemos perceber que a Índia tem sido introduzida como tema de estudo direto no ensino básico 

há poucos anos. E que, além disso, ela só “aparece” em alguns momentos da história mundial, 

para se “esconder” entre os “grandes eventos” históricos.  
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Por exemplo, a Índia, quando aparece como fonte de estudo direto, é tratada no Ensino 

Fundamental no 6º ano (apenas recentemente) ao lado de outras “grandes civilizações” da 

“antiguidade oriental”, como a China. Deuses, Ioga, e as civilizações desaparecidas Dravidiana e 

Arapense. Fala-se da “invasão ariana”, desenvolvimento do Hinduísmo e depois, sua história se 

encerra. Não há relatos sobre a assim chamada “Idade Média” indiana, sem sobre continuidades 

do desenvolvimento dessa civilização, nem no 6º ano, nem 7º ou 8º. Em outras palavras, a Índia, 

ou a sua grandiosidade, aparecem como algo morto no passado remoto.  E reaparece 

timidamente em um capítulo do 9º ano sobre sua independência com Mahatma Gandhi.  

Ademais, a Índia parece aqui e ali como sendo conquistada, invadida ou explorada por 

povos europeus, à sua mercê. No 7º ano a Índia aparece quase destituída de contribuições 

culturais ou civilizacionais, sendo apontada apenas como grande meca das especiarias e fonte 

inesgotável de recursos para os europeus das Grandes Navegações. Após esse breve momento, 

volta a aparecer indiretamente no 8º ano, agora como terra disponível para disputas neocoloniais 

e para exploração quase natural do Império Britânico.   

Aprofundando, percebemos que os temas tratados nos livros didáticos são os mesmos: 

refletem uma Índia de cultura e religião exótica; um tanto quanto passiva na história, sendo 

conquistada por diversos povos; e, ao final, parece desimportante, esquecida com sua distância 

geográfica e cultural em relação ao Ocidente. Como diria Inden (in FLOOD, 2014, p. 42): 

 
Essas construções têm priorizado a imagem de uma Índia concebida em termos 
do sistema de castas, em termos de uma comunidade idílica e romantizada, ou 
em termos de um território marcado pelo “despotismo oriental”. Todas essas 
visões concebem os hindus como indivíduos destituídos da capacidade de 
agenciamento, governados por forças externas e fora de seu controle. 
 

   Observando a maneira como a Índia tem sido retratada nos livros didáticos de história, 

percebemos que é necessário maior aprofundamento nos estudos de História Oriental no país e 

problematização da maneira como os autores e editoras de livros didáticos têm dado conta do 

tema. 
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5 Considerações Finais 

 

Esperamos com a apresentação dessa comunicação aprofundar a discussão sobre o 

estudo e ensino de História e Religiões da Índia, tema pouco debatido nos círculos acadêmicos 

brasileiros. Refletindo sobre o que temos visto, é possível que a má formação em História Oriental 

nos cursos de nível superior, tenha refletido no desinteresse dos livros didáticos em retratar esta 

temática.   

A falta de estudos, de tempo ou de espaços nas aulas e livros didáticos, a nosso ver, não 

deveria ser substituída por generalizações simplistas que impossibilitam melhores proveitos que 

poderiam ser tomados. A grande quantidade de tópicos sobre a história europeia, por exemplo, 

atesta que há espaço e tempo para estudos mais aprofundados e menos generalizantes sobre 

História e Religião dos povos orientais, necessitando apenas do interesse da comunidade de 

estudiosos, dos professores e alunos do Ensino Superior e da formação continuada dos docentes 

de nível básico. 

 

Palavras-chaves: História da Índia; Hinduísmo; Livros didáticos.  
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GT 17 – TEOLOGIA, BIOÉTICA E ESPIRITUALIDADE 

 

 

Coordenação:  

Dr. Márcio Luiz Fernandes (PUCPR) 

Dr. Waldir Souza (PUCPR) 

 

Este Grupo de Trabalho acolheu trabalhos que abordassem os conflitos entre teologia e 

os avanços das biociências, entre espiritualidade e o conhecimento científico; e o modo como a 

espiritualidade responde aos impasses e possíveis alternativas levantadas pela Teologia que são 

relevantes para a bioética. 
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A COMPREENSÃO DOS RELATOS DE CURAS NOS EVANGELHOS: perspectivas 

teológicas e éticas 

  

Vicente Artuso238 

Marcela de Jesus Dias239 

 

1 Introdução 

 

A promoção da vida e da saúde sempre foi preocupação do povo e das políticas de Estado 

e governos na atualidade. O avanço das ciências da saúde e da medicina, as políticas de 

prevenção de doenças somadas a projetos com recursos bem aplicados têm melhorado as 

condições de vida, o que é evidenciado com o aumento da longevidade e diminuição da taxa de 

mortalidade infantil240. Mas o problema do mal, - incluindo as doenças e enfermidades - é mais 

complexo. Sua erradicação não depende somente de planos eficientes mais localizados, o mal 

em grande parte subsiste num sistema perverso de dominação que mantém os pobres reféns dos 

ricos e poderosos. Esse quadro dramático subsistia na dominação Romana nos tempos de Jesus 

e era causa da fome, doença e miséria.  

O presente estudo apresenta a prática de Jesus, nesse contexto, como se apresenta em 

alguns relatos de cura. Jesus é apresentado como mestre que ensina com sua práxis situada 

naquele contexto em vista da libertação e salvação da pessoa na sua integridade. Buscamos em 

primeiro lugar uma compreensão mais clara nos relatos de cura da relação entre cura e libertação, 

cura espiritual e saúde física, cura e reintegração. A salvação do ser humano corpo e espírito 

 
238Doutor em Teologia Bíblica, Mestrado em Exegese Bíblica, Professor Adjunto II do Programa de Pós- Graduação 
em Teologia da PUCPR - Curitiba. Email: vicenteartuso@gmail.br; vicente.artuso@pucpr.br  
239Graduanda em Teologia, PUCPR, Bolsista de Iniciação Científica PUCPR. Email: marcela2_2812@hotmail.com   
3 Conforme o IBGE, em 2012 a perspectiva de vida no Brasil era de 74.6. A última estimativa a perspectiva de vida 
anunciada no Jornal Nacional (01-12-2014) é de 71 anos  para os homens e 78  para as mulheres. 
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abrange a existência na sua totalidade. O próprio termo latino “salus” significava originalmente 

saúde e salvação. Cristo é chamado o “salvador”. E a doutrina da Salvação é chamada 

“soteriologia”. Muito antes de Cristo o médico Asclépio era chamado de “soter”, salvador (cf. 

Schiavo, Da Silva, 2000, p.13-14). Em segundo lugar procuramos clarear a questão: Como falar 

de cura e libertação a luz dos relatos de cura dos Evangelhos, diante do modelo biomédico, 

empírico, da medicina ocidental moderna? É importante clarear os modelos explicativos da 

doença no primeiro século e o modelo atual, científico. Em que sentido o modelo cultural com 

uma hermenêutica teológica pode iluminar e dar sentido á prática da cura em nossos dias?  

Iniciamos abordando a prática de Jesus em alguns relatos de milagres.   

 

2 Cura e libertação na prática de Jesus 

 

Se a medicina moderna com todos os recursos não consegue a cura de tantas doenças, 

podemos imaginar como era a dois mil anos atrás. Grande parte da população era doente e o 

índice de mortalidade era alto. Isso explica porque grande parte do Evangelho relata o ministério 

de Jesus curando doentes de toda espécie. Os gestos milagrosos de Jesus são conhecidos como 

“gestos poderosos”, “sinais”, ou “obras” de Deus. São sinais que evidenciam a chegada do Reino 

de Deus na prática libertadora de Jesus (Mt 12,28; Lc 11,20). Jesus curou quatro cegos, quatro 

paralíticos, um leproso, outros dez leprosos de uma vez, exorcizou cinco endemoninhados, curou 

a distância a filha da Cananéia e o empregado do oficial romano, devolveu a fala a um surdo 

mudo, baixou a febre da sogra de Pedro, curou uma mulher com hemorragia, colocou a orelha 

de um soldado, além de realizar diversas curas em massa. (Schiavo; Da Silva; 2000, p.17).  

Quanto aos tipos de milagres os evangelhos relatam curas e libertações de possessões 

do demônio ou exorcismos. Nem sempre é clara a distinção entre as duas formas de intervenção 

curativa de Jesus. Isso porque algumas doenças físicas ou psicofísicas- surdez, mutismo, 

epilepsia, são atribuídas á presença e ação dos espíritos maus (Mt 12,22; Lc 11,14). O espírito 
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do mal às vezes é relacionado com os espíritos imundos ou impuros (Mc 1,21-28). Esta ação 

terapêutica de Jesus ocupava grande parte do seu ministério.  

O Evangelho de Marcos apresenta um sumário de sua atividade: “Ao entardecer, depois 

do pôr-do-sol, traziam-lhe todos os doentes e endemoninhados. Toda a cidade estava reunida 

em frente à porta. Curou muitos que eram afligidos por diversas doenças e expulsou muitos 

demônios [...]” (Mc 1,32-34).  

 

3 A sogra de Pedro pôs-se a servi-los (Mc 1,29-31)  

 

É o relato de cura mais breve. Jesus vai ao encontro dos doentes, junto com seus 

discípulos. Ele é o terapeuta da família, pois visita as casas do povo. Não se sabe a causa da 

doença da sogra de Pedro. Jesus sem dizer uma palavra, apenas “tomou-a pela mão e a fez 

levantar-se” (Mc 1,31) e a febre a deixou. O resultado da cura. A sogra de Pedro voltou a fazer o 

que sempre fazia: “pôs-se a servi-los”. Mais uma vez aparece a humanidade de Jesus. A cura vai 

acontecer na solidariedade e compaixão com os doentes. No relato paralelo de Lc 4,38-39, Jesus 

cura fazendo espécie de exorcismo, “esconjurou a febre”. Muitos acreditavam que a febre vinha 

dos espíritos do mal. O importante foi o resultado da visita de Jesus em vista da cura. A reação 

da curada é o serviço. A cura tem em vista a libertação em vista da reintegração na vida normal. 

 

4 Leproso tocado por Jesus e integrado na sociedade (Mc 1,40-45)  

 

O relato fala do leproso que foi até Jesus e implorou-lhe a cura pondo-se de Joelhos (Mc 

1,40). Marcos relata que Jesus foi movido de compaixão (Mc 1,41) Jesus foi tocado pela situação 

dramática daquele homem e se compadeceu. A situação social dos leprosos suscitou 

sentimentos de compaixão e misericórdia, seguidos do “toque humano” e da cura “Tocou-o e 

disse: eu quero fica purificado”. O Evangelista acrescenta “E logo a lepra o deixou” (Mc 1,42). 

Jesus rompe preconceitos ao tocar o leproso impuro. Ele é movido de compaixão, se aproxima, 
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e assim revela a face de Deus compadecido pelos doentes. Jesus vai na contramão dos costumes 

da época e resgata a dignidade da pessoa. Ele acolhe, ouve a súplica e toca. Aconteceu uma 

cura e libertação da pessoa doente, sua dignidade foi resgatada. Como reação, aquele que antes 

era leproso e vivia excluído, longe da comunidade, não pode guardar silêncio. Ele sai e proclama 

a boa notícia por toda parte. Fica clara a inclusão do curado na comunidade, mediante a prática 

de Jesus em favor dos excluídos. É evidente também que a fé do doente coopera no processo 

da cura com o toque e as palavras de Jesus “quero ficar purificado”.  

                     

5 O que era paralítico saiu carregando o leito (Mc 2,1-12) 

 

            Como na narrativa da cura do leproso que veio até Jesus (Mc 1,40), aqui muitos vão até 

Jesus “em casa”. Ocasião em que trazem um paralítico no leito (Mc 2,3). O cenário é a casa 

apinhada de pessoas de sorte que ninguém podia entrar. O relato é dramatizado no fato de 

descobrirem o telhado para introduzir o paralítico com seu leito! Cria-se uma expectativa no leitor. 

O doente nada diz, mas Jesus vendo a fé daqueles que carregavam o doente fala: “filho, os teus 

pecados estão perdoados” (12,5). Há uma introdução do tema do perdão dos pecados associado 

à cura (Mc 2,5b–10ª)241 Jesus ordena: “para que saibais que o Filho do homem tem o poder de 

perdoar pecados na terra, eu te ordeno, levanta-te”(2,10b-11).O resultado é imediato: O paralítico 

se levantou e saiu diante de todos carregando seu leito (2,12). O mesmo que entrou com 

dificuldade sendo carregado, agora sai carregando a própria cama. A reação é dupla: admiração 

e glorificação de Deus por um fato nunca visto antes. A libertação é integral com o perdão e 

recuperação do enfermo.  

O pecado segundo a concepção judia da época estava ligado à enfermidade (Gnilka I, 

1986, p.116) Na verdade o mal bloqueia as pessoas, paralisa. O perdão solta os laços, as 

cadeias, liberta a pessoa para caminhar com as próprias pernas. Possibilita carregar o seu leito, 

 
241 Segundo Rudolf Bultmann e Vincent Taylor há motivos para supor que 2,10b-11,se trate de uma inclusão posterior.  
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isto é assumir a própria vida com liberdade. A cura é o sinal messiânico. “Os cegos vêm, os coxos 

andam, os surdos ouvem” (Mt 11,5; Is 35,5-6) A prática de Jesus ligada a sua grande compaixão 

revela a nova face de Deus, humana, como um Pai. Ele chama o paralítico de “Filho”. A cura 

conta com a fé e a solidariedade da comunidade representada naqueles que carregavam o 

paralítico.   

 

6 O que era endemoninhado se tornou missionário  

 

Trata-se de outro exemplo de cura e libertação em vista da missão. Do extremo da 

situação de exclusão, sofrimento e violência, o homem é curado e aparece “vestido, sentado e 

de são juízo”. Depois é enviado a anunciar o que Jesus fez por ele. A história tem esta 

organização: a) Chegada de Jesus e aproximação do homem possesso (Mc 5,1-2); b) Descrição 

do possesso (Mc 5,3-5); c) Encontro com Jesus (Mc 5,6); d)Diálogo com o doente 

endemoninhado (Mc 5,7-12); e) Libertação e repercussão do fato entre o povo; f) Reação do 

curado e missão recebida de Jesus (Mc 5,18-20).  

O narrador descreve o fato num contexto de viagem. As indicações de desembarque em 

Gerasa (5,1) e subida no barco (5,18) indica a preocupação de situar o relato no contexto de 

missão. No final do milagre Jesus parte de volta (5,18) e também o curado parte em missão por 

ordem de Jesus. A ordem de marchar ou de ir a sua casa é típica da conclusão de relato de 

milagres (Mc 1,44, 2,11, 5,34, 8,29, 10,52). A preocupação de ir aos outros lugares deriva do 

interesse do evangelista de destacar a urgência da missão. Certas repetições parecem acentuar 

também a necessidade de testemunhar o fato: 

Por duas vezes o endemoninhado vai a Jesus (5,2 e 5,6). Duas vezes é contado o que 

aconteceu ao endemoninhado e aos porcos através dos pastores (5,14) e aqueles que viram 

(5,16). O fato será testemunhado também pelo próprio curado que anunciará aos seus o milagre. 

O afogamento ao mar dos porcos associados á legião indica a derrota definitiva do poder do mal 
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(porcos: sistema judaico da lei do puro e impuro que excluía; legião: força organizada de 

destruição do poder romano em na região da decápole).  

O milagre mostra a rejeição da dominação política. A simbologia das correntes, grilhões, 

algemas sugere o contexto de escravidão. A narração indica a luta de Jesus, “o mais forte para 

amarrar o homem forte” (Mc 3,27). Gerd Theissen tem também essa posição “a opressão por um 

povo dirigente estrangeiro, ás vezes aparece em código, como possessão por um espírito 

estrangeiro”. No texto de Marcos a menção dos dois mil porcos que despencaram mar a dentro 

simboliza a libertação do povo da dominação das legiões romanas no território da decápole. A 

cura e libertação trazida por Jesus é uma libertação do poder religioso do puro e impuro (imagem 

do sepulcro, espírito impuro) e do poder político representado pela legião (Mc 5,9). Segundo 

Franz Fanon (cf. Myers, 1992, p.237-241), a possessão dos demônios em sociedades tradicionais 

muitas vezes é reflexo de antagonismos de classes enraizados na exploração econômica. A 

possessão pode ser também uma forma socialmente aceitável de protesto indireto contra a 

opressão, ou mesmo fuga desta. A tensão entre seu ódio aos opressores e a necessidade de 

reprimir este ódio a fim de evitar recriminações dos opressores, leva o indivíduo a ficar louco... 

Ele se retirava a um mundo interior onde pudesse resistir à dominação romana.  

Nesse sentido o endemoninhado representa a ansiedade coletiva diante do imperialismo. 

Trata-se segundo Franz Fanon de colonização da mente, em que a angústia da comunidade 

diante de sua subjugação é reprimida e depois se volta contra si mesma. Isso parece ser suposto 

no relato de Marcos quando diz que o homem emprega violência contra si mesmo (Mc 5,5). 

Segundo Carmen Bernabé Ubieta (A cura do endemoninhado de Gerasa... in: Aguirre, 2005, 

p.113) “as doenças de possessão são reflexo corporal de um conflito interno produzido em grande 

medida pela defasagem entre os desejos e sentimentos internos e o que as normas sociais 

impõem e permitem á pessoa. Nesse caso por meio dos demônios que gritam a pessoa expressa 

indiretamente as queixas que tem contra o seu ambiente (Aguirre, 2009, p.113). Estas 

interpretações psicológicas do relato indica uma dimensão mais profunda da cura. Se trata da 
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cura dos traumas e doenças que desiquilibram, pois o texto indica que homem curado estava 

“vestido e de são juízo” (Mc 5,15). 

 

7 O cego Bartimeu tornado discípulo (Mc 10,46-52) 

 

O relato situa-se no contexto da caminhada de Jesus para Jerusalém em ele instrui os 

discípulos sobre a natureza da sua missão messiânica, revela quem ele é, e coloca as exigências 

do seguimento. Aos poucos os discípulos vão compreender o que é ser discípulo, sua mente, e 

seus olhos vão se abrir. A intervenção de Jesus curando cegos antes de iniciar a caminhada (Mc 

8,22-26) e no final da caminhada próximo a Jerusalém (Mc 10,52-56) tem a ver com a cura da 

cegueira dos discípulos. A cura significa adquirir nova visão, mudança de paradigmas para 

entender o projeto de Jesus. Certas particularidades do relato parecem querer apresentar o 

modelo do discípulo. Vejamos: 

É o único milagre no qual nos é dado o nome da pessoa curada e também o único caso 

em que o curado segue Jesus. Ao seguir Jesus ele joga o manto e vai atrás. É instrutiva a 

comparação com a cura do cego de Betsaida (Mc 8,22-26) e também a cura do surdo-mudo 

situado na Decápole (Mc 7,31-37). No primeiro relato Jesus é o protagonista de toda a ação, 

conduz o cego pela mão para fora, faz barro com saliva, aplica no olho. No segundo relato, na 

cura do cego Bartimeu, os dados se invertem. O doente é o sujeito da maior parte das ações: Ele 

quem grita e pede “Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim”(Mc 10,47). Ele deixa a capa, 

se levanta, vai até Jesus (Mc 10,50) Há um diálogo e Jesus lhe pergunta “que queres que eu te 

faça” O cego responde “que eu possa ver novamente”. (Mc 10,51) E o relato termina com as 

palavras de Jesus “vai a tua fé te salvou”  Porque foi salvo da cegueira, ele seguia Jesus pelo 

caminho (Mc 10,52). 

Cura é salvação pela fé: “Vai a tua fé te salvou”. É o mesmo que dizer “foi tua fé que 

produziu este efeito”. Não foi o fazedor de milagres que operou a salvação no crente (BERGER, 

2004, p.63). Foi a fé, confiança, manifestada na sua súplica insistente. Por duas vezes ele gritou 
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“Filho de Davi, tem compaixão de mim” (Mc 10,47.48) Fé que se traduz na fidelidade do curado 

disposto a seguir Jesus “levantou-se num salto” (Mc 10,50) com disposição “ele o seguia” (Mc 

10,52). 

 

8 Modelos explicativos e estratégias de cura (Discussão) 

 

Como falar de cura e libertação a luz dos relatos de cura dos Evangelhos, diante do 

modelo biomédico, empírico, da medicina ocidental? É importante clarear os modelos explicativos 

da doença no primeiro século e o modelo atual, científico. Em que sentido o modelo cultural com 

uma hermenêutica teológica pode iluminar e dar sentido á prática da cura em nossos dias? Para 

essa reflexão sigo o estudo de Santiago Guijarro Oporto (Relatos de Cura e antropologia. in: 

Aguirre, 2009, p.249-270) que apresenta uma chave interpretativa dos relatos de cura a luz da 

antropologia médica. 

Por trás das diversas formas de entender a doença e de reagir diante dela há um modelo 

explicativo. Sua função é oferecer uma explicação da doença, servir de guia na hora de escolher 

as diferentes terapias disponíveis e dar sentido a doença do ponto de vista pessoal e social. O 

modelo explicativo é o que determina quais sintomas são importantes e quais não são, e como 

devem ser interpretados e tratados (Aguirre, 2009, p.256). O entendimento da patologia como 

doença é, portanto um processo cultural. Todas as culturas possuem moldes para perceber, 

entender, explicar e tratar os sintomas (idem.p.257). 

A estratégia terapêutica é o procedimento seguido para tratar uma doença e obter a cura. 

Tal entendimento da doença depende do modelo explicativo popular da medicina do século I no 

mediterrâneo. Enquanto nosso entendimento depende do modelo em que se sustenta o setor 

profissional da medicina ocidental. Daí a importância de relacionar o processo de cura no tempo 

de Jesus com o processo de cura como é explicado pela medicina ocidental (Idem. p.259).  

O quadro a seguir resume as principais caraterísticas de ambos os modelos: (idem. p.260). 

           Modelo Biomédico (Empírico)                           Modelo cultural (hermenêutico) 
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Entidades patológicas: Lesão ou disfunção 

somática ou psicofisiológica (a disfunção é 

entendida como patologia) 

Entidade patológica: Universo de sentido, a 

doença percebida pelo paciente (a disfunção 

é entendida como doença) 

Estrutura de relevância: São relevantes os 

dados que apresentam uma desordem 

somática 

Estrutura de relevância: são relevantes os 

dados que revelam o significado da doença 

Procedimentos de identificação: Revisão 

dos sistemas; testes de laboratório 

Procedimentos de identificação: Avaliar os 

modelos explicativos; decifrar o campo 

semântico 

Meta da interpretação: Diagnóstico e 

explicação 

Meta da interpretação: Compreensão 

Estratégia interpretativa: Examinar 

dialeticamente a relação entre os sintomas e 

as desordens somáticas 

Estratégia interpretativa: Examinar 

dialeticamente a relação entre os sintomas 

(texto) e o campo semântico (contexto) 

Objetivo terapêutico: Intervir no processo da 

doença somática 

Objetivo terapêutico: Tratar a experiência do 

paciente: fazer entender os aspectos ocultos 

da realidade da doença e transformá-la 

  

O modelo biomédico é apto para entender a doença e a cura no setor profissional da 

medicina ocidental, mas é pouco relevante quando se quer aplicar aos casos em que a doença é 

entendida e vivida segundo certos padrões culturais diferentes, como acontece no caso dos 

relatos de cura e libertação nos evangelhos. Para os evangelhos é mais útil o modelo cultural 

(p.260). Naquela cultura Jesus e os primeiros cristãos pensavam que a origem da doença e da 

saúde estava em Deus (Ex 15,26). Embora no relato da cegueira, por exemplo, não se menciona 

as causas, podemos supor que eles a atribuíssem a ação de um demônio (Mt 12,22) ou talvez a 

um pecado pessoal herdado (Jo 9,2). Esse era o pano de fundo comum na cultura e religião da 
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época (p.263). Portanto no caso da cura do cego de Jericó, são mais relevantes os dados que 

revelam o significado da doença, mais que a cegueira em si mesma. 

 O relato é um exemplo didático com objetivo de instruir os discípulos que a cura da 

cegueira significa (no contexto da sessão de instrução dos discípulos Mc 8,31—10,52), a cura 

dos próprios discípulos. O texto tem em vista apresentar o modelo do verdadeiro seguidor de 

Jesus, que compreende as exigências do seguimento e assume suas consequências. No caso o 

que era cego, curado pela fé é capaz de jogar o manto e ir atrás de Jesus. Na verdade, a cura 

aconteceu em nível da compreensão dos discípulos do que seja o seguimento, o médico Jesus 

atuou junto com o paciente. A cura veio da fé daquele que era cego resultando em uma 

transformação na sua vida. Desse momento em diante com a nova visão, a mendicância, 

exclusão, desprezo, ficam para trás. Ele é integrado na vida do povo, ciente do caminho que deve 

tomar. 

Esse paralelo poderia parecer a alguns que o aspecto da fé das pessoas curadas nos 

relatos que analisamos seja apenas uma forma de explicar a cura, um dado cultural da época. 

Porém a fé é existencial.  O ser humano é essencialmente religioso e em todos os tempos e 

lugares há quem atribua tanto a doença como a cura a intervenção de Deus. Há quem passe pela 

doença e na sua visão de fé, a interprete como uma prova e sinal divino que o leve a uma 

mudança de vida. Há quem acometido de doença mortal, após gastar todos os bens com 

médicos, recorra a uma intervenção milagrosa. A ajuda, os cuidados paliativos na presença do 

cuidador (a) espiritual na equipe multidisciplinar trará bem estar, paz de espírito para o doente ter 

uma morte tranquila.  

A cura e libertação abrange o cuidado a pessoa para seu bem estar físico, espiritual, social 

até nos momentos derradeiros da existência. O processo de cura passa pelos modelos 

biomédicos da medicina moderna e sempre mais desenvolvidos proporcionam maior longevidade 

com qualidade de vida. O profissional da saúde tem o compromisso de promover a vida e 

defende-la com os recursos disponíveis. Deus fez o médico e o remédio. Mas a graça de Deus 

supõe a natureza humana. Deus age através dos recursos humanos, no desenvolvimento e 
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descoberta de novas técnicas. Todo desenvolvimento humano para o bem e defesa da vida é 

dom de Deus, pois Deus coopera com aqueles que fazem o bem e promovem a vida. Na comum 

expressão “graças a Deus”, após bem sucedida intervenção cirúrgica o médico atribui sua 

habilidade a um dom de Deus. Nesse sentido expressa um significado mais profundo, um sentido 

espiritual. No contexto cristão toda cura, ou tratamentos feitos com espírito de abnegação e 

caridade evangélica, tem valor de salvação e são sinais do reino futuro de paz, vida plena, saúde.  

 

9 Conclusões 

 

1- Os diversos relatos de cura tanto no Antigo como no Novo testamento revelam que 

Deus é Senhor da história e escuta a súplica dos doentes. A história do povo da bíblia, como de 

outros povos com suas histórias de curas com seus meios terapêuticos revelam a luta contra as 

doenças na busca incessante de cura e bem estar. Ser curado, especialmente nos relatos que 

analisamos, significa o pleno restabelecimento da pessoa, resgate de sua dignidade de ser 

humano e sua reintegração no serviço á comunidade. Os curados tanto proclamam o que 

aconteceu de bom em suas vidas (Mc 5,18-20) como se engajam numa missão e serviço (Mc 

1,29-30; 1,43). 

2-A cura e libertação abrange a pessoa na sua totalidade, pois saúde é bem estar físico, 

psíquico, espiritual e social. A cura e salvação da pessoa no sentido cristão é mais que 

restabelecimento da saúde física, é uma cura que opera na pessoa nova vida,  novo sentido, que 

transcende a vida presente. 

3-Curas e libertações acontecem na aplicação dos recursos modernos da medicina e não 

apenas na crença de intervenção mágica de milagreiros e exorcistas como ocorria no primeiro 

século da era cristã. A fé verdadeira se torna visível na ação, no planejamento. Deus atua na 

história na ação do médico e no efeito dos remédios. A graça da cura, como aparece nos relatos, 

na verdade opera segundo a natureza, seguindo a evolução cultural e científica da humanidade. 

Muito embora benzedeiros e curandeiros continuem atuando. O que revela a busca da cura 
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quando as pessoas não tem acesso aos meios atuais.  Deus deu ao ser humano inteligência para 

descobrir técnicas terapêuticas e novos remédios para fazer frente ao desafio das enfermidades. 

Convém destacar esta dimensão teológica: Deus se revela hoje nos sinais dos tempos. Muitas 

curas que no passado aconteciam sem explicação e eram vistas como uma intervenção direta de 

Deus, hoje acontecem com conhecimento de causa. Vemos a intervenção de Deus no horizonte 

da teologia da criação. A criação toda geme e sofre as dores de parto, aguardando a libertação 

assim como nós gememos suspirando pela redenção do corpo (Rm 8,21-23). A libertação 

acontece através dessa humanidade que se renova, reinventa a vida para torna-la mais humana.   

4-Jesus curou muitos doentes das mais variadas enfermidades e deu aos discípulos a 

missão de fazer o mesmo. Inspirados no cuidado de Jesus com os doentes, muitos profissionais 

da saúde encontram o sentido profundo do exercício da sua profissão. Não há maior amor do que 

aquele que dá a vida, se sacrifica muitas vezes por um bem maior. A mística cristã do cuidado 

caracteriza-se pela compaixão e o modo humano de tratar a pessoa que sofre.  

 

Palavras-chaves: Cura; Libertação; Ética; Espiritualidade; Saúde. 
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“LAUDATO SI”: sua contribuição na consciência do cuidado da casa comum na 

Arquidiocese de Curitiba 

 

Eva Gislane Barbosa242 

Waldir Souza243 

 

1 Introdução 

 

A crescente utilização de recursos naturais em nosso planeta, sem um devido cuidado e 

respeito, vem oferecendo aos seres vivos um futuro de extinção, pois até o momento, não foi 

oportunizado um outro lugar para viver que não seja o nosso planeta terra. Diante a tal 

constatação, precisamos buscar entre a ciência e a fé, respostas assertivas para que o perigo 

eminente seja afastado ou pelo menos interrompido e, assim, devolver a natureza o que tem sido 

usurpado com violência e imprudência. A grande pergunta é como a Igreja Católica poderia 

contribuir para restituir o respeito para com a vida na sua totalidade? Quais ações podem refletir 

uma espiritualidade ecológica diante da vida vulnerável? Quando a terra está ferida, todo seu 

sistema declina com os efeitos e seus sinais de agonia clamam por socorro. A Igreja pode 

cooperar, evidenciando e oportunizando uma reflexão em favor da vida, promovendo uma 

conscientização com sensibilização aos seus fiéis para uma conversão ecológica. Nesse trabalho 

de pesquisa, a delimitação seria na Arquidiocese de Curitiba, onde junto ao departamento de 

Arquivos e Memória possa ser encontrado registros de atividades, documentos, cursos, materiais 

bibliográficos da própria Arquidiocese com os temas abordados na “Laudato Si” (FRANSICO, 

2015).  

 
242Estudante de Bacharelado em Teologia desde 2015 Contato: evagislane@hotmail.com 
243Doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil(2009) 

Professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Brasil. Contato: waldir.souza@pucpr.br 
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2 A Contribuição da CNBB Com As Campanhas da Fraternidade. 

 

A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil oferece desde 1964 temas que 

proporcionam uma reflexão mais aprofundada em questões urgentes perante a sociedade. A 

cada ano, sempre oferecem na Campanha da Fraternidade um tema a ser refletido que precisa 

ser observado com cuidado e, oportunize o fiel católico uma disposição de mudança em suas 

ações para que haja conformidade com o agir cristão. 

Em 2016, logo a pós a encíclica Laudato Si (FRANCISCO, 2015) ser acolhida pelas 

comunidades eclesiais, a Campanha da Fraternidade teve o tema: Casa Comum, Nossa 

Responsabilidade, mas mesmo antes dessa contribuição em 2016, em 2011 já havia outro tema 

que oportunizava uma ação mais imediata da Igreja e de seus fiéis cristãos. O tema da campanha 

da Fraternidade de 2011 era: “Fraternidade e a Vida no planeta” e o lema “A criação geme em 

dores de parto”. O alerta dado por Dom Celso Antônio Marchiori em um artigo escrito para CNBB 

em 2011 já refletia a urgência da situação e a necessidade de uma radicalidade nas atitudes 

diante ao jardim de Deus. 

A CF deste ano vem nos chamar gravemente a atenção para este ponto nevrálgico: o 

aquecimento global e as mudanças climáticas. Estes são, na verdade, sinais de alerta a nos dizer 

que não estamos cuidando bem deste jardim de Deus, onde tudo, funcionado perfeitamente, 

colabora para a nossa qualidade de vida, para a nossa felicidade. 

Como a cada ano tem uma nova campanha, as paróquias não oportunizam uma 

continuidade nesses estudos ou reflexões, e diante as diversas atividades dos leigos e leigas vai 

se deixando para outros momentos tal iniciativa e, assim, passam-se os anos e ainda não se tem 

uma espiritualidade ecológica. 
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3 Curitiba uma cidade preocupada com a ecologia 

 

Dentre várias capitais do Brasil, Curitiba tem como cartão postal seus parques, bosques 

e ruas arborizadas e, se orgulha em se dizer ser uma cidade ecologicamente correta. Exibe nas 

mídias todo o seu esplendor, que encanta e traz sempre novos turistas interessados em conhecer 

a cidade. A prefeitura de Curitiba traz sempre esse olhar ecológico, pois desde 1989 propôs aos 

habitantes o projeto “Lixo que não é Lixo” não vai para o lixo, separe.  E desde então, tem se 

colocado à disposição coletas, informações, educação ambiental nas escolas e cartilha 

educativas para a população. Dentre essa necessidade de cuidado ao meio ambiente, ofertou 

novos projetos para incentivar os moradores no cuidado com a natureza, até transformou o lixo 

em vale-compras com os projetos: Cambio Verde e Eco-cidadão. Colocou nas ruas caminhões 

diferenciados para fazer a coleta, organizou a retirada de móveis e eletrodoméstico para que os 

mesmos não fossem abandonados pelas ruas, terrenos e até mesmo despejados nos leitos dos 

rios. Basta apenas o cidadão ou cidadã fazer uma ligação e pedir a coleta do material que será 

dispensado. Mas será que a população está sabendo utilizar todos os recursos e benefícios 

oferecidos pela prefeitura? Observando os terrenos baldios tornando-se depósitos particulares 

de lixo, e quando chove, os problemas com as enchentes continuam. Os plásticos são 

despejados, atirados, lançados de forma inconsequente e irresponsável ficam boiando e 

acumulando em certos lugares, principalmente nos bueiros e galerias, obstruindo a passagem 

das águas pluviais.  

Ficar apenas comovido com as situações geradas pelo aquecimento global, pela extinção 

de alguns animais e plantas já não resolve mais, sem uma ação concreta, uma quebra de 

paradigma para afastar o desrespeito e a condenação do nosso habitat, nossa casa comum. A 

mudança é urgente, temos de sair do apenas observar o que acontece, para transformar com 

trabalho e esforços a realidade à nossa volta, nosso lar agoniza, geme e clama por ajuda.  
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4 A colaboração das ODS para quebra de paradigmas 

 

Em 2015, por coincidência, é o ano da encíclica papal Laudato Si, e, a ONU (Organização 

nas Nações Unidas) apresentou as ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) para 

oportunizar novos caminhos para melhorar a vida das pessoas em todos os lugares. Por isso, a 

quebra de paradigmas, esse novo caminho. Mas, o que é paradigma? Segundo Murad e 

Maçaneiro, 

Paradigma é um termo de origem grega e significa “tipo” ou “padrão”. Usamos essa 

palavra para indicar os grandes modelos culturais que inspiram a vida, em sua dimensão de 

conhecimento, arte, ideologia etc. ... os paradigmas funcionam como linha de fundo ou moldes, 

que modelam nossos esquemas mentais e nossa visão de mundo... paradigma ecológico (1999, 

p.61). 

Jesus Cristo é uma quebra de paradigma. Oferece aos seus seguidores um novo caminho, 

Ele mesmo se intitulava: Eu sou o Caminho (Jo 14,6), e nesse caminhar provoca ao discipulado 

duas regras fundamentais: Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.  

Amar gera cuidado e responsabilidade, Boff esclarece bem como cuidar é uma “atitude 

de relação amorosa, suave, amigável, harmoniosa e protetora para com a realidade, pessoal, 

social e ambiental” (BOFF, 2012, p.35). Nesse contexto, as ODS com extrema preocupação para 

com a humanidade oferecem ações para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o 

bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. Mas será 

que todos conhecem seus objetivos? Se conhecem porque não colocam em prática?  Conforme 

Boff, ao referenciar a ecoespiritualidade, faz menção em ser e se sentir Terra, o paradigma de 

um relacionamento “respeitoso e sinergético” (BOFF, 2010, p.72) para com o planeta e todos 

seus habitantes. É colocar-se no lugar do outro que enfrenta a fome, as enchentes, os problemas 

climáticos que atrapalham as lavouras, a pesca, os agrotóxicos cada vez mais presente nos 

alimentos, a erosão que vai assoreando os rios. Estamos em 2019 e, ainda damos passos lentos 

para uma conversão ecológica, ainda estamos em uma amizade unilateral.  
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5 Fundamentação teórica 

 

Na pesquisa foi utilizado outras literaturas (cf. referências bibliográficas) para contribuir na 

reflexão desse cuidado para com a casa comum e a necessidade de promover reflexões, 

questionamentos e atuações das comunidades eclesiais para um enfrentamento do que é 

vivenciado em face da encíclica Laudato Si e suas propostas. 

 A conversão ecológica é uma dessas proposições, ela requer uma superação da 

conversão reduzida à esfera individual. “A conversão ecológica, que se requer para criar um 

dinamismo de mudança duradoura, é também uma conversão comunitária” (FRANCISCO, 2015, 

n.219, p.175). Essa conversão traz uma espiritualidade de responsabilidade, de pertença e de 

encantamento, “nós nos encantamos com a criação e nos sentimos responsáveis por ela. Somos 

jardineiros da criação” (MURAD; MAÇANEIRO, 1999, p.85). Murad e Maçaneiro também 

oportunizam no ambiente das Igrejas uma experiência cristã de reconciliação. Reconciliar é uma 

atitude de reconhecer erros e buscar acertos.  É estabelecer uma paz, restituir a graça de Deus 

com o ser humano e com a natureza em defesa de um bem maior, a vida. 

 
A reconciliação é um valor espiritual com consequências históricas quando as 
igrejas, as organizações cristãs e a cada fiel individualmente promovem a 
unidade e a caridade além de qualquer fronteira. O Planeta se torna a extensão 
visível do Reino de Deus. O Cristianismo é chamado a estender sobre essa 
oikoumène (humanidade) uma rede de justiça, solidariedade e defesa da vida 
(MURAD; MAÇANEIRO, 1999, p.87). 
 

Dentre outras informações da pesquisa bibliográfica a palavra “Cuidado” ofereceu vários 

sentidos. O cuidado como alerta, proteção, como forma de amizade e relacionamento, mas todas 

elas com a conotação de amor e respeito. 

 
Se quiseres salvar este belo e pequeno planeta, teu lar humano, se quiseres 
salvar a diversidade das formas de vida, se quiser salvar a civilização humana, 
se quiseres salvar a ti mesmo, então comece já agora a cuidar de tudo e de todos, 
porque fora do cuidado não há salvação para ninguém. O Cuidado aqui é 
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alternativa à agressão, é o oposto da conquista, e a relação amorosa para com 
tudo o que vive e existe (BOFF, 2012, p.261). 
 

 Hans Küng esclarece melhor esse cuidado planetário colocando a responsabilidade para 

os seres humanos, “preservar a terra na forma e na pureza em que foi deixada pelos espíritos 

ancestrais... poupando-a na medida do possível” (KÜNG, 2004, p.27). O título da seção de 

desenvolvimento deverá ser escrito em negrito e com iniciais em maiúsculas, após o título dar 

um espaço (uma linha em branco) separará o título da seção do texto correspondente a ela. O 

autor poderá optar por intitular esse item apenas como fundamentação teórica, uma vez que ele 

pode optar por apresentar nesse resumo um projeto que ainda não tenha sido aplicado, ou deverá 

intitular como discussões, no caso desse estudo já ter sido concluído. Não haverá espaços (linhas 

em branco) entre os parágrafos. A primeira linha de cada um dos parágrafos terá um recuo de 

1,5 cm. Nesse item não deverá conter citações diretas.  

 

6 Metodologia 

 

O método é dedutivo e a metodologia é qualitativa bibliográfica e documental, com análise 

de conteúdo. Para tanto, a leitura do Papa FRANCISCO, Carta Encíclica “Laudato Si” sobre o 

cuidado da casa comum, 2015, e também, leitura, levantamento e análise documental, nos 

registros do departamento: Arquivo e Memória da Arquidiocese de Curitiba, orientam as questões 

colocadas no objetivo desse projeto. Além da leitura e da pesquisa documental, houve a 

participação em seminários, congressos, colóquios e estudos que favoreceram uma análise mais 

reflexiva diante dos questionamentos do projeto. 

Em visita ao departamento de arquivo da Arquidiocese de Curitiba, buscou coletar 

informações para desenvolver a pesquisa. Porém, constatou-se de que não há registros de 

atividades, de cursos, de formação ou materiais bibliográficos produzidos ou apoiados pela 

Arquidiocese. Tanto que, foi designado uma pessoa para coletar informações nas 142 paróquias, 

com o intuito de elaborar essas informações registros, como material de arquivo. 
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7 Resultados e Discussão 

 

A pesquisa aponta e analisa a importância de oferecer nas comunidades de base da 

Arquidiocese de Curitiba instrumentos para estabelecer uma reflexão, um diálogo harmonioso 

entre a criação e a criatura, entre o jardim e o jardineiro, entre o crente e sua missão de 

salvaguardar a vida na sua plenitude. A primeira etapa dessa pesquisa, desenvolveu-se dentro 

das dependências da biblioteca da Arquidiocese de Curitiba, na busca por materiais, cursos, 

seminários, formação e informativos sobre os temas abordados na Laudato Si. Elementos que 

oferecessem uma reflexão sobre o cuidado com o meio ambiente, a reflexão sobre a 

desigualdade social, a possibilidade de desenvolvimento de energias sustentáveis dentro das 

comunidades eclesiais, o reaproveitamento da água da chuva, a educação e métodos para a 

compreensão da importância na seleção do lixo reciclável, a importância de preservar a água, a 

necessidade de uma conversão a partir de uma espiritualidade ecológica, etc. que pudessem ser 

enriquecidos pelo estudo do documento papal Laudato Si (FRANCISCO, 2015). 

 

7.1 A Resposta Das Paróquias 

Constatou-se que no departamento de Arquivo e Memória da Arquidiocese de Curitiba 

não havia nenhum registro. Assim, encaminhou-se para a segunda etapa da pesquisa. Nesta 

segunda etapa, a pesquisa voltou-se para as 142 paróquias a fim encontrar quais teriam 

contribuições significativas e reflexivas a partir da Laudato Si. A pesquisa revelou um dado 

alarmante. Menos de 10% das paróquias de Curitiba fazem trabalhos ou tem uma compreensão 

da necessidade de contribuir com o meio ambiente. São apenas 10 paróquias que buscam fazer 

a diferença no cuidado com a natureza. São elas: 

Paróquia Bom Pastor: Coleta de óleo usado. 

Paróquia Nossa Senhora das Graças e Santa Gema: Coleta de óleo usado 

Paróquia Santa Amélia: Trabalho com os catadores de reciclagem. 

Paróquia Santa Bertila: Coleta de óleo usado. 
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Paróquia Santa Edwiges: Coleta de óleo usado. 

Paróquia Santa Madalena Sofia: Coleta de óleo usado. 

Paróquia Santo Antônio – Orleans: Coleta de óleo usado.  

Paróquia São José Trabalhador: Coleta de óleo usado. 

Paróquia São Pedro Apóstolo, Itaperuçu: Coleta de óleo usado. 

Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões: Coleta de óleo usado. 

O que será que as demais paróquias têm feito nessa sensibilização da consciência 

ecológica? Pouco se sabe, pois não há registro na Arquidiocese de Curitiba. Uma outra 

informação obtida nessa pesquisa, foi o preconceito com tal encíclica (Laudato Si), que a 

nominaram de Carta Verde, ou Encíclica Verde, pois suas propostas são muito direcionadas ao 

meio ambiente. Isto revelou uma certa aversão sobre a proposta papal para uma conversão 

ecológica. 

Dentre as 142 paróquias temos 643 comunidades, informação recebida pelo Coordenador 

das Pastorais Sociais da Arquidiocese de Curitiba e confirmada com o departamento de 

chancelaria da mesma arquidiocese. Tem-se um número significativo de fiéis para cada 

comunidade que precisam de orientações, reflexões sobre a importância de proteger o meio 

ambiente, lugar onde vivemos. Essas constatações revelam a necessidade de medidas mais 

enérgicas e assertivas para com as comunidades eclesiais da Arquidiocese de Curitiba. É preciso 

sensibilizar o crente que além das orações, são necessárias ações diante da indiferença do bem 

comum. 

Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? 

Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o 

necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser: "Ide em paz, 

aquecei-vos e saciai-vos", e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito 

haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em seu isolamento. De fato, 

alguém poderá objetar-lhe: "Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te 

mostrarei a fé pelas minhas obras. (Tiago 2,14-18) 
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8 Considerações Finais 

 

Toda pesquisa traz sempre um questionamento pessoal, essa não foi diferente, sempre 

avalio que poderia ter um resultado com mais informações, com mais literatura ou com mais 

experiências extraídas durante o processo. Mas o resultado não poderia ser diferente do que aqui 

apresentado.  

Todos os dias, caminhando pelas ruas, ou utilizando os meios de transporte público, vou 

acompanhando atentamente a conduta das pessoas diante do lixo que elas mesmas produzem, 

papel de bala, saquinhos de salgadinho, garrafas de água, copos plásticos, canudinhos plásticos, 

latas de refrigerante, etc. Todos sendo descartados sem muita consciência, lançados pela janela, 

ou apenas abandonado na rua, mesmo ao dispor de lixeiras. O que será que falta para entender 

que essas atitudes só colaboram para o fim do nosso planeta?    

“A Educação é uma forma de intervenção no mundo no sentido de muda-lo” (BOFF, 2012, 

p.251), e precisamos dessa mudança o quanto antes. Proporcionar um mundo onde não seja 

difícil a responsabilidade para com o bem comum, com as necessidades vitais e dignas de um 

ser humano, para que toda a criação de Deus seja respeitada e cuidada. A “Laudato Si” ainda 

acrescenta no n. 159 que o bem comum é uma herança para gerações futuras. 

A noção de bem comum engloba também as gerações futuras. As crises económicas 

internacionais mostraram, de forma atroz, os efeitos nocivos que traz consigo o desconhecimento 

de um destino comum, do qual não podem ser excluídos aqueles que virão depois de nós. Já não 

se pode falar de desenvolvimento sustentável sem uma solidariedade intergeneracional. Quando 

pensamos na situação em que se deixa o planeta às gerações futuras, entramos noutra lógica: a 

do dom gratuito, que recebemos e comunicamos. Se a terra nos é dada, não podemos pensar 

apenas a partir dum critério utilitarista de eficiência e produtividade para lucro individual. Não 

estamos a falar duma atitude opcional, mas duma questão essencial de justiça, pois a terra que 

recebemos pertence também àqueles que hão-de vir. Os bispos de Portugal exortaram a assumir 

este dever de justiça: O ambiente situa-se na lógica da recepção. É um empréstimo que cada 
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geração recebe e deve transmitir à geração seguinte. Uma ecologia integral possui esta 

perspectiva ampla. (FRANCSICO, 2015 nr 159, p. 129) 

Saber cuidar também é uma proposta de educação. Precisamos aprender o amplo sentido 

do que é cuidar de uma pessoa, de uma sociedade, de um bairro, de nosso planeta. Nem sempre 

compreendemos a necessidade do outro. Somos todos em tudo, fazemos parte de um grande 

projeto de amor de Deus e assim precisamos de uma comunhão, uma comum unidade que nos 

faça co-responsáveis e co-criadores, “se tudo está interligado, criados pelo mesmo Pai, tudo é 

comunhão” (MURAD, 2016, p.189). 

 Sendo o cuidado um paradigma que propõe um novo modo de habitar a Terra e de 

organizar as relações do sistema-vida, do sistema-sociedade e do sistema-Terra, é natural que 

apresente também uma proposta própria de educação e de métodos pedagógicos (BOFF,2012, 

p.238).  

Em minha pesquisa bibliográfica encontrei um roteiro para encontros pastorais com uma 

redação simples, específica para a reflexão do documento papal. Observando o conteúdo, o 

material trará contribuições de grande relevância. Eis as sugestões de temas: (MURAD, 2016, 

p.226) 

1) Louvado seja, meu Senhor, por todas as suas criaturas – Finalidade:  

a) Agradecer a Deus pela beleza da criação; b) Tomar conhecimento das motivações 

da encíclica; a quem ela se destina; suas grandes linhas, as convicções centrais; compreender 

porque Francisco de Assis é modelo de cuidado om a casa comum. 

2) O que está acontecendo com a nossa casa – Finalidade: a) Fazer uma resenha 

das questões socioambientais que devem causar inquietação nos cristãos. 

3) Espiritualidade Ecológica – Finalidade: a) Estimular a conversão ecológica, que 

suscita novas atitudes pessoas e comunitárias.  

4) Atitudes individuas e ações coletivas de cuidado com a casa comum – Finalidade: 

a) Colocar em prática a mensagem da encíclica Laudato Si 
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Palavras-chaves: Laudato Si; Casa Comum; Arquidiocese de Curitiba; Conversão Ecológica. 
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A DIMENSÃO RELIGIOSA NA OBRA VELAI COMIGO DE CICELY SAUNDERS 
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1 Introdução 

 

O tema da pesquisa analisa a obra de Cicely Saunders “Velai Comigo” e a relação dos 

pacientes em final de vida com a espiritualidade/religiosidade, principalmente nas questões que 

abordam finitude e morte.  

O caminho da vida de Cicely Saunders cativa pela grandiosidade e pela coragem como 

mulher e como profissional da saúde. Nascida em 22 de junho de 1918 no Reino Unido, 

 
244 Doutoranda em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) (CAPES), Mestre em Bioética 
(PUCPR), Especialista e Graduada em Pedagogia pela Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Pesquisadora no Grupo 
Bioética Humanização e Cuidados em Saúde da PUCPR-CNPq. Contato: simoniricetti@gmail.com 
245 Mestranda em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) (CAPES). Graduada em Teologia 
pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Pesquisadora no Grupo Bioética Humanização e Cuidados em Saúde 
da PUCPR-CNPq. Contato: lucianamja@yahoo.com.br  
246 Especialista em Sexualidade Humana: Educação e Terapias (Universidade Positivo). Graduada em Teologia pela 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Graduada em Enfermagem. Pesquisadora no Grupo Bioética 
Humanização e Cuidados em Saúde da PUCPR-CNPq. Contato: albinaminozzo@yahoo.com.br 
247 Mestrando em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) (CAPES). Especialista em Ensino 
de Filosofia e Sociologia (FACEL). Licenciado em Filosofia (CLARETIANO). Graduado em Teologia (PUCPR). 
Pesquisador no Grupo Bioética Humanização e Cuidados em Saúde da PUCPR-CNPq. E-mail: 
luisfrettomassoterapia@yahoo.com.br 
248 Doutor em Teologia. Docente nos Programas de Pós-Graduação em Teologia e Bioética da PUCPR. Líder do 
Grupo de Pesquisa Bioética, Humanização e Cuidados em Saúde (BIOHCS) PUCPR/CNPq. Membro da Sociedade 
Brasileira de Bioética (SBB). Membro da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião (SOTER). E-mail: 
waldir.souza@pucpr.br  
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inicialmente aos 20 anos iniciou seus estudos de política, filosofia e economia na Universidade 

de Oxford, o qual abandonara em 1940 para dedicar-se aos estudos na área da saúde, em 

enfermagem (SAUNDERS, 2018, p. 12). 

Ironia do destino ou não, em função de uma lesão nas costas é obrigada a abandonar 

seus estudos em enfermagem, retornando a Universidade de Oxford (1944) e formando-se (vale 

salientar no período de guerra) em administração social e, depois como assistente social. 

Começou desempenhar sua função de assistente social no hospital de Londres, no qual a visão 

utilitarista249 da época não a deixava conformada, pois via as pessoas em final de vida tratadas 

com descaso e falta do que ela chamava de compaixão (SAUNDERS, 2018, p.23). 

Diante da visão da medicina da época, Saunders decidiu aprender mais sobre as 

necessidades dos pacientes em fase final de vida, e voluntariou-se para trabalhar no St. Luke’s 

Hospice250, em Londres, dedicando-se a pacientes terminais. Decidiu então estudar medicina, 

licenciou-se e então assumiu o cargo de pesquisadora fellow251, foi quando estabeleceu a base 

do movimento moderno dos cuidados paliativos252 (SAUNDERS, 2018, p. 16). 

Em suas observações e vivência com pacientes ao final de vida, afirmava que o sofrimento 

e a dor precisam ser tratados em sua totalidade, onde cria o conceito de “dor total”253, o qual até 

hoje é referência e diretriz dos Cuidados Paliativos.  Para Saunders, o alicerce do tratamento com 

compaixão e respeito, necessita estar presente nos aspectos bio/psico/social e espiritual, o tema 

da fé sempre esteve presente e muito forte no decorrer de toda sua trajetória (SAUNDERS, 2018, 

p.16). 

 
249 A lógica utilitarista estabelece a prática das ações conforme sua utilidade. Para Stuart Mill ( filósofo do séc. XIX) 
pode-se dizer que do ponto de vista filosófico o Utilitarismo visa alcançar o maior valor da existência humana, a 
felicidade, não no sentido meramente individual, mas no aspecto coletivo.( Dicionário de Filosofia) 
250 St. Luke’s Hospice um local em Bayswater, Londres onde o cuidado era específico a doentes terminais 
251 Pesquisadora fellow 
252 Cuidados paliativos: abordagem sistemática que oferece o cuidado integral do ser humano em sua fase final de 
vida, oferecendo melhor qualidade de vida através da prevenção e alívio do sofrimento imposto pela doença. 
(disponível em https://paliativo.org.br) 
253 Dor Total conceito cunhado por Saunders, que atende a somatória das dores físicas, psicológicas, sociais e 
espirituais. 

http://www.infoescola.com/etica/utilitarismo/
https://paliativo.org.br/
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O objetivo desta pesquisa é abordar a interpretação teológica e sua relação com os 

cuidados paliativos, no qual Saunders254 afirmava estar seu alicerce mais importante para o 

desenvolvimento de todo o seu trabalho: as palavras proferidas por Jesus no jardim do Getsêmani 

“velai comigo” (Mt 26, 36-40). 

Ressalta que independentemente dos seus pacientes compartilharem ou não da sua 

mesma fé, de acreditar ou não em Deus, é de suma importância extrair o melhor possível evitando 

excessos, para que o momento da morte não seja mórbido, mas transformador. Pois para 

Saunders a verdadeira expressão da espiritualidade respeita a escolha de cada ser humano, sem 

julgar ou condenar, qualquer que seja a opção de caminho. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

Toda a fundamentação teórica deste trabalho se dá na obra Velai Comigo, traduzida em 

2018 por Franklin Santana Santos255. Um livro composto de 91 páginas nas quais, o autor traduz 

a obra de Saunders, primeiramente organizada por David Clark256. 

Saunders traça sua visão do cuidado com compaixão diante dos pacientes em final de 

vida, une fé a sua formação acadêmica e, inicia em 1967, o St. Christopher’s Hospice257, e 

transforma o cuidado da época, que segundo ela era de cunho utilitarista. O Reino Unido vê 

nascer o movimento moderno dos cuidados paliativos, filosofia esta que se espalha pelo mundo 

e inspira até hoje o cuidado ao paciente em final de vida (e a sua família). 

 
254 Saunders, 2018, p. 16 
255 Franklin Santana Santos é médico geriatra, especialista em Bioética pela USP, e Saúde e Espiritualidade pela Duke 
University- USA. Organizador de diversas literaturas na área da saúde e da espiritualidade. 
256 David Clark professor de sociologia médica da Universidade de Glasgow e biógrafo oficial de Cicely Saunders. 
257 St. Christopher’s Hospice fundado em 1967, 19 anos após David Tasma, um judeu refugiado da Polônia, o qual 
Saunders cuidou e criou uma amizade profunda, ao morrer em 1948 deixou como doação 500 libras para Sauders. 
Para a possibilidade de criar um local alternativo para se cudiar de pacientes em final de vida. (SAUNDERS, 2018, p. 
13)  
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Fazem parte deste livro cinco textos (uma coleção) de escritos onde cita suas experiências 

junto a pacientes ao final da vida, como já mencionado desde o início deste trabalho, Saunders 

demonstra em toda sua pesquisa, a fé e a espiritualidade como ponto essencial. Em todas as 

suas palestras e escritos há passagens bíblicas e sua interconexão com os cuidados paliativos. 

 

3 Metodologia 

 

Pesquisa de cunho bibliográfico, com a leitura da obra Velai Comigo de Cicely Saunders, 

traduzida recentemente, buscando na fenomenologia dos cuidados paliativos e na teologia do 

cuidado em Leonardo Boff,  o cuidado para com o ser humano como sentido e expressão maior 

de um Deus que se abre em relação de amor ao ser humano através de seu Filho Jesus. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

 A obra de Saunders “Velai Comigo” é sem dúvida o marco inicial e clássico nos cuidados 

paliativos. Esta coletânea parte das vivências de Saunders nas enfermarias e sua visão para com 

os pacientes em final de vida. 

 A coletânea é composta de cinco textos, transformados em capítulos individuais, no qual 

a autora conta suas experiências e tudo o que aprendeu com seus pacientes em final de vida. 

Em todos os capítulos há passagens bíblicas, das quais ela liga diretamente com as questões do 

cuidado espiritual e com a fé, que segundo ela representa um desafio para a maioria dos 

profissionais da saúde. 

 Saunders apresenta Jesus Cristo como modelo de cuidador, e salienta que no exercício 

da profissão na área da saúde, principalmente nas questões que envolvem o cuidado paliativo 

na terminalidade, quiçá pudessem cuidar como Ele cuidava (SAUNDERS, 2018, p.08). Ela vai 

adiante, ao mesmo tempo que, cuidamos poderíamos receber força e fé como inspiração para 

cuidar de nós mesmos. 
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O primeiro capítulo é retirado de uma palestra do ano de 1965, da qual Saunders fala dos 

alicerces para a criação do St. Christopher Hospice, e enfatiza que o principal dos alicerces se 

encontrava nas palavras proferidas no jardim do Getsêmani: Velai Comigo. 

Para Saunders, a palavra “velai”, significava muitas coisas, porém de igual importância, 

nela implicaria todo o trabalho dedicado aos sofredores em final de vida.  

Na passagem bíblica do Evangelho segundo Mateus (26, 36-40) o pedido do próprio Jesus 

significa “estar lá”: 

 
Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-
lhes: "Sentem-se aqui enquanto vou ali orar". 
Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e 
a angustiar-se. Disse-lhes então: "A minha alma está profundamente triste, numa 
tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo". 
Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: "Meu Pai, 
se for possível, afasta de mim este cálice; contudo, não seja como eu quero, mas 
sim como tu queres". 
Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. "Vocês não puderam 
vigiar comigo nem por uma hora?”, perguntou ele a Pedro (Mt 26, 36-50). 

 

 Seus discípulos não compreenderam e acabaram por dormir, assim compara Saunders 

o “velai” de um profissional de saúde, que ao estar ao lado de um paciente em final de vida, nem 

sempre existirão todas as respostas.  Por mais que o profissional possa aliviar a angústia e o 

sofrimento, por mais que ajude seus pacientes, haverá o momento do silêncio, em que não 

conseguirá mais ajudar (SAUNDERS, 2018, p. 26). 

Frente a sensações profundamente aflitivas, a presença constitui um bálsamo ao ser que 

passa por sofrimento, uma genuína expressão da espiritualidade. 

O dicionário de espiritualidade define angústia como dolorosa sensação de sufocamento, 

estado penoso de espírito. A ciência médica traduz a angústia como o grau extremo de uma 

emoção dolorosa e persistente de constrição epigástrica, acompanhada de mal-estar geral, 

aceleração do batimento cardíaco e da respiração e tremor nos membros inferiores. 
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  A grande lição que Saunders ensina, fazendo menção à passagem bíblica é que mesmo 

quando sentirmos que não podemos mais fazer nada para conter a doença, a dor e a morte, ainda 

sim, temos de estar preparados para estar lá, ser presença. 

No segundo capítulo Saunders fala sobre a fé, sobre esperança, palavras tão interligadas 

à teologia, mas adverte que sua fala não seria de teóloga, mas como profissional que reconhecia 

sua existência, e que este reconhecimento estava acima de crenças ou doutrinas.  E a partir desta 

fé, ela começa seu discurso, contando sobre uma de suas pacientes em final de vida, e como em 

face à iminência da morte, era possível ver o Deus infinito e brilhante através daquela pessoa 

finita, que estava vivendo uma existência cada dia mais frágil (SAUNDERS, 2018, p.34). 

Descreve que poderia usar muitas passagens bíblicas para falar de sua relação com Louie 

e com David (pacientes), mas que elencara a passagem de Mateus (8:5-13) da confiança, quando 

o centurião diz a Jesus: 

 
E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-
lhe 6 e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente 
atormentado. 7 E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. 8 E o centurião, 
respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu 
telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará, 9 pois também 
eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens; e digo a este: 
vai, e ele vai; e a outro: vem, e ele vem; e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. 10 E 
maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos 
digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. 11 Mas eu vos digo que muitos 
virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque, 
e Jacó, no Reino dos céus; 12 E os filhos do Reino serão lançados nas trevas 
exteriores; ali, haverá pranto e ranger de dentes. 13 Então, disse Jesus ao 
centurião: Vai, e como creste te seja feito. E, naquela mesma hora, o seu criado 
sarou ( Mt 8:5 -13 ). 

 
Para Saunders a história do centurião fala em comprometimento, que em analogia 

significa o profissional da saúde e a confiança que o paciente em final de vida tem, naquele que 

está lá para aliviar suas dores do corpo (medicação) e da alma através de sua espiritualidade. E 

ressalta que a fé não é simplesmente fazer algo para preservar (no caso a vida, obstinação), mas 

é também deixar ir (SAUNDERS, 2018, p. 38). 
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No terceiro capítulo, no Saunders denomina viagem terapêutica pessoal, na qual ela 

salienta a importância dos cuidados ativos integrados, paciente e família precisam ser assistidos, 

e novamente reconhece que a família, depois da morte de um paciente precisa de apoio. 

Reafirmando os cuidados paliativos, no cuidado para com o luto. 

Que a capacidade de lidar com as situações da finitude e da morte, para o profissional de 

saúde deve ser uma ação diária de compreensão de sua existência finita, e que o desafio é lidar 

com a dimensão finita de si mesmo. 

No último capítulo Saunders reflete um Deus presente, no cotidiano das unidades de 

cuidados paliativos, e menciona a frase de seu capelão: pode haver uma sexta-feira santa, mas 

também haverá a Páscoa! (SAUNDERS, 2018, p. 73). Afirma que a espiritualidade pode 

transformar a realidade da morte, que há transcendência diante do olhar puro de amor transmitido 

em silêncio com o “estar ali”. 

Saunders torna a afirmar que a dor espiritual é um desafio real, e que pôde fazer a 

asserção desta afirmação quando leu Viktor Frankl, e sua experiência no campo de concentração, 

do qual ele sobreviveu. Para Saunders (2018, p. 87) a dor espiritual exige por si só uma 

reconciliação pessoal (da qual na finitude) somente a espiritualidade pode fazê-lo. 

Não há medicamentos para esta dor, para esta “cura”, Saunders afirma que via 

frequentemente reconciliação e paz chegarem, sem que não utilizasse nenhuma palavra (fazendo 

menção ao mistério) da transcendência. 

Saunders (2018, p.88) sobre cuidados paliativos sem a dimensão espiritual:  

 
Os cuidados paliativos atuais são levados a cabo por pessoas que acham que a 
religião não lhes diz nada. No entanto, eles oferecem ajuda espiritual. Quando 
perguntei ao nosso capelão qual era o verdadeiro alicerce de seu trabalho, ele 
respondeu simplesmente: a fragilidade interior. Ao dizer isso ele refere-se ao não 
ter nada a dizer, a não ser oferecer a presença de alguém que escuta 
(SAUNDERS, 2018, p.88). 
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Assim ela conclui esta coletânea, com um poema dedicado aos seus pacientes, do qual, 

ela afirma ter encontrado sentido, e que um dia ao se encontrar novamente com eles, não os verá 

mais em sofrimento, mas em uma nova habitação “a do Senhor”. 

Para Boff (2004, p.33) cuidar é mais que um ato, é uma atitude, que exige mais que um 

simples momento de atenção, representa a atitude de ocupação e preocupação. Nesta frase de 

Boff, podemos interligar o que Saunders compreendeu em sua profissão. 

Cuidar no ambiente hospitalar, é um “simples” ato, que não exige preocupação, nem 

reconhecimento do outro. Eis o grande segredo de Saunders, da teologia, e de Boff: a relação 

que se abre ao sentido existencial de ser, a relação de caridade, que se deixa afetar pelas feridas 

da humanidade, assim como o próprio Cristo o fez. 

 

5 Considerações Finais 

 

A presente reflexão, pautada no objetivo geral deste trabalho, procurou pensar como 

Saunders e suas ações no campo da espiritualidade, trouxeram para a racionalidade meramente 

instrumental da medicina e das áreas afins, o reconhecimento do outro, não como um “moribundo 

a beira da morte” do qual a “teoria do descarte” do mundo contemporâneo, simplesmente ignora 

face ao utilitarismo de sua época. Mas como “sujeito” de alteridade e comunicação, capaz de 

reconhecer a face do sagrado (como ela mesma afirma, preservando a liberdade individual de 

paciente), e ao mesmo tempo tornando-o sujeito agente de sua própria história e finitude. 

Saunders faz correspondência com a teologia do cuidado, da compaixão. Sem dúvida, em 

todos os capítulos de sua obra, ela não se furta de citar as passagens bíblicas da qual, ela como 

anglicana acreditava e aprofundava cada dia mais, face a seus pacientes a ação de um Deus 

amor. Desta forma é possível falar de uma “necessidade vital de uma fundamentação religiosa 

(SAUNDERS, 2018, p. 28) como ela mesma cita, sem deixar a pertença à comunidade mais 

ampla, a comunidade comum como também BOFF (2004, p.189) afirma sermos participantes de 

um “ethos comum”. 
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A Instituição por ela fundada sempre foi de caráter ecumênico, sem nenhuma 

denominação confessional, e que ao “velar” por um doente em sofrimento, sem dúvidas Cristo, 

aí está. Na presença do paciente, na presença de quem o acompanha, e que sua presença é 

redentora. (SAUNDERS, 2018, p. 29) 

A interpretação do cuidado e da compaixão feita por Saunders em sua obra, interliga-se 

diretamente com a teologia, pois quando ela cuida com compaixão, ela dá sentido ao existir, dá 

sentido a vida, e é na vida que esta a morte, pois falar em vida é também revelar a finitude tão 

intrínseca a todo ser. 

O cuidado com compaixão é o que inspira os cuidados paliativos em final de vida, e que 

é capaz de renovar e inspirar valores que, hoje são esquecidos. 

 

Palavras-chaves: Espiritualidade, Compaixão, Fé, Finitude, Morte. 
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OS LEIGOS E LEIGAS A SERVIÇO DA GESTÃO PAROQUIAL: possibilidades e 

desafios 

 

Miguel Fernando Rigoni 258 

Marise Gomes  259 

 

1 Introdução 

 

A questão da atividade administrativa em geral é complexa e, na Igreja, não é diferente, 

pois além das funções regulares, existe a preocupação com a evangelização, que é a razão da 

Igreja existir. conforme afirma o Sumo Pontífice Paulo VI, na Exortação Apostólica Evangelli 

Nuntianti (14)  

 
Evangelizar constitui, de fato, a graça e a vocação própria da Igreja, a sua mais 
profunda identidade. Ela existe para evangelizar, ou seja, para pregar e ensinar, 
ser o canal do dom da graça, reconciliar os pecadores com Deus e perpetuar o 
sacrifício de Cristo na santa missa, que é o memorial da sua morte e gloriosa 
ressurreição. 
 

A gestão administrativa, na dimensão eclesial, em todos os seus níveis, apresenta 

significativas preocupações, eis que envolve a execução de trabalhos que tanto se equiparam ao 

cotidiano civil quanto se assemelham às atividades corriqueiras, seja no planejamento quanto na 

realização de tarefas, internas e ou externas, sendo relevante uma análise sobre a forma como 

esse processo caminha na contemporaneidade.  

 
258.: Professor de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Contato: miguelrigoni@gmail.com 
259 Graduando Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Contato: odont_mgomes@yahoo.com.br  
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O presente trabalho pretende considerar as possibilidades e os desafios que são inerentes 

à eficácia e à eficiência de governança da Igreja Católica Apostólica Romana, a qual deve estar 

inserida histórica e concretamente no mundo260.  

A discussão da gestão eclesial envolve uma construção interdisciplinar, pois desfraldam 

horizontes sociológicos, psicológicos, econômicos, contábeis, jurídicos e teológicos associados 

ao agir essencialmente cristão dos leigos e leigas, convidadas a estarem presentes nesta 

dinâmica, a partir do Concilio Vaticano II na condição de Povo de Deus261, com o compromisso 

de ser fermento no meio das grandes massas inseridos no diálogo com a contemporaneidade.  

Paulo VI afirma que é necessário, “esforço e audácia” em todos os sentidos, para superar os 

problemas que acometem a sociedade, e a Instituição Igreja262.  

 Quando propomos um gerenciamento paroquial, notamos que não dependemos apenas 

do desempenho do trabalhador e/ou voluntário, mas de um leigo engajado que busque resultados 

tanto no campo administrativo, como na gestão de pessoas para definir o contexto evangelizador, 

pois são as ações que resultam no preenchimento da fonte doutrinal em Cristo.  

 

2 Fundamentação teórica 

 

As pessoas conferem à Igreja, o caráter de Comunidade Eclesial, conforme nos orienta a 

Constituição Dogmática Lúmen Gentio, “para que tudo seja instaurada em Cristo e n’Ele os 

homens constituam uma só família e um só Povo de Deus”, configurando-se nestes a 

denominação de leigos e leigas, cuja origem terminológica “Não é ausente da tradição bíblica 

(Kuzma, 2009, p.52). Portanto, os recursos que dispomos para gerir qualquer caminho na Igreja 

 
260 Kuzma, C.Leigos e Leigas força e esperança da Igreja no mundo. São Paulo:Paulus, 2009, p. 64 
261 Constituição Dogmática “Lumen Gentium”, in Compendio do Vaticano II constituições, decretos, declarações. 31º 
Edição . 3ª Reimpressão. Petrópolis: Vozes, 2015, p. 76 (30)  
262 II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano CONCLUSÕES DE MEDELIN. 6ª Edição. São Paulo: 
Paulinas, 1968  
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resultam de esforços comuns, com autonomia, com disciplina, com respeito às habilidades, 

contemplando nesta diversidade de condutas, a proposta cristã de ser Igreja. 

 

2.1 A Igreja no contexto atual de gestão: Documentos Clericais e Episcopais de João Paulo 

II a Francisco  

 

A Igreja em sua totalidade não age de maneira direta nas diferentes localidades que se 

encontra, mas pelo poder recebido do Papa, que tem como prerrogativa a experiência originária 

do seu Criador, voltada para a experiência e interpretação da sua razão de ser, manifestando-se 

com identidade própria, segundo João Paulo II “A plenitude deste poder está na Cabeça, ou seja, 

na pessoa do Vigário de Cristo, o qual a atribui aos Dicastérios263 da Cúria segundo a 

competência e o âmbito de cada um deles.” (Pastor Bonus § 8)   

A hierarquia da Igreja Católica Romana se estabelece com um único fim, levar a palavra de 

Deus “a todos os homens de boa vontade”, conforme se referem muitos dos documentos 

norteadores deste caminho, que vem sendo percorrido do Concílio de Jerusalém até o momento 

atual, sempre com o intuito de compor parâmetros para o “bom serviço”  

Na atualidade, Papa Francisco conquista o mundo com a sua simplicidade, seu sorriso fácil 

e um caráter singular comunicando-se com seus fieis e a população em geral com facilidade e 

tendo como base uma estrutura hierárquica que o torna envolto a uma corporação tradicional, 

porém que não absorve sua criatividade e sua vontade de crescer com uma Igreja em saída, uma 

Igreja evangelizadora e principalmente um Igreja que necessita buscar na modernidade seu 

caminho com base nas premissas antigas, com uma roupagem de uma nova era sobretudo na 

gestão.  

 
263 Dicastério (do grego: δικαστης, juiz) é o nome para os departamentos do governo da Igreja Católica que compõem 
a Cúria Romana. Entre os dicastérios estão: a Secretaria de Estado, as congregações, os tribunais eclesiásticos, 
conselhos, ofícios, comissões e comitês. O Papa delega a cada dicastério uma função do governo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BAria_Romana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa
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Kurt Martens264, em entrevista publicada por America, 31-03-2017265, comenta o propósito 

do Sumo Pontífice em promover ajustes na estrutura organizacional atual que tem por base a 

constituição apostólica Pastor Bonus promulgada por São João Paulo II em 1988, e que serve 

de base para o atual Papa, o entrevistado afirma que a proposição não seria uma nova 

estruturação, mas a mudança de mentalidade da Cúria Romana que deve estar a serviço, 

remodelando seu formato para não se tornar uma instituição voltada para si mesma, e deixa claro 

que “a Igreja Católica não é uma instituição secular reduzível à sua governança externa [...] antes 

de se revogar quaisquer princípios já existentes na legislação, precisamos – usando as palavras 

do Beato Paulo VI – adotar uma “novus habitus mentis” (uma nova mentalidade). E então 

chegaremos ao nível espiritual.” 

Estrutura organizacional  

A gestão paroquial envolve pessoas que conforme seu papel do contexto eclesiástico são 

direcionados para administrar os bens da Igreja, os quais devem conhecer o todo, para Drucker 

(1972, p.67) a eficácia gerencial não é um dom inato do ser humano, mas consiste na 

sistematização do conhecimento, pois com o numero de organizações que necessitam deste 

serviço é grande e também grande é o capital humano que deverá ser disponibilizado, portanto 

o autor sugere que a busca não está num temperamento especifico, mas no método eficaz,  

 
um hábito, isto é, um complexo de normas práticas. E normas podem ser sempre 
aprendidas [...] Mas elas são sempre excessivamente difíceis de serem bem 
executadas. Tem de ser adquiridas da mesma forma como aprendemos a 
tabuada de multiplicar, isto é, repetindo. As normas práticas são aprendidas 
praticando e praticando, e praticando mais uma vez. 

Pereira estabelece prioridades organizacionais seguindo o seguinte critério: GESTÃO DE 

FINANÇAS - Receitas e despesas; Contribuições tributárias Prestação de contas; GESTÃO DE 

 
264 Canonista e advogado leigo católico, belga de nascimento, professor de Direito Canônico na Universidade Católica 
da América, consultor da Comissão para Assuntos Canônicos da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados 
Unidos e especialista no funcionamento e organização das estruturas eclesiásticas,  
265 Martens, K. Como vão as reformas de Francisco na Cúria Romana? Disponível em: www.ihu.unisinos.br/78-
noticias/566476-como-vao-as-reformas-de-francisco-na-curia-romana, acesso em 3.6.17 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/566476-como-vao-as-reformas-de-francisco-na-curia-romana
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/566476-como-vao-as-reformas-de-francisco-na-curia-romana


 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

629 

PATRIMÔNIO - Relação custo-benefício na gestão de patrimônio  Custos e benefícios na 

conservação do patrimônio Projetos e patrimônios. GESTÃO DE PESSOAS - Gestão de 

funcionários Gestão de voluntários Gestão de agentes de pastoral e demais fiéis leigos. GESTÃO 

PASTORAL - Organismos de articulação da ação pastoral Mecanismos de coordenação pastoral 

Gestores pastorais e seus instrumentos de gestão. GESTÃO ESPIRITUAL - Lectio divina: método 

de gestão espiritual Gerir a espiritualidade por meio de retiros Equilíbrio entre ação e oração 

Recomendações aos gestores de movimentos. 

Na Gestão Financeira das paróquias obrigatoriamente haverá um conselho para assuntos 

econômicos. Assim diz o cân. 532 §1.”: “Em cada paróquia, haja o conselho econômico, que se 

rege pelo direito universal e pelas normas dadas pelo Bispo diocesano; nele os fiéis, escolhidos 

de acordo com essas normas, ajudam o pároco na administração dos bens da paróquia, salvo a 

prescrição do  

 

2.2 Colegialidade e Sinodalidade na Estrutura da Igreja  

Carmo, S. (2016) considera que a Igreja Católica desde os primórdios, estruturou-se em 

três categorias: comunidade, colegialidade e presidência, gerando afirmações que apontam 

sua forma de governo como uma organização monárquica piramidal, composta por: “papa, 

bispos, padres, povo em geral. Não deixa de ter um tom de realismo essa crítica, pois, se a Igreja 

não é de fato uma monarquia sagrada, a práxis católica que se impôs nos últimos tempos também 

não é a de uma democracia” 

A comissão Teológica do Vaticano266 incumbida de estudar e auxiliar a Igreja Católica no 

estudo doutrinário aponta a inclusão dos leigos (as) como indispensável “nas várias estruturas 

de autoridade da instituição global”, e estabelece o conceito de sinodalidade e colegialidade, 

sendo que o primeiro” envolve todos os membros da Igreja” e o segundo “é a forma específica 

 
266 A reportagem é de Joshua J. McElwee, publicada por National Catholic Reporter, 04-05-2018. A tradução é de 
Victor D. Thiesen, in www.ihu.unisinos.br/78-noticias/578664-consulte-os-leigos-diz-a-comissao-teologica-do-vaticano-
incluir-leigos-em-estruturas-de-autoridade-e-indispensavel-para-sinodalidade 
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na qual a sinodalidade eclesial se manifesta e se realiza através do Ministério dos Bispos." O 

termo sinodalidade é frequentemente usado pelo Sumo Pontífice para descrever “a maneira pela 

qual as pessoas na Igreja aprendem e escutam umas às outras e tomam a responsabilidade 

compartilhada por proclamar o Evangelho.” 

 

2.3 A evangelização: eixo principal para gerir os bens da Igreja. 

A administração dos “bens eclesiásticos” está a serviço da Igreja e a serviço da 

Evangelização, que é o “fim de todas as atividades da comunidade Cristã, na organização 

eclesial”, conforme prevê o Manual de Procedimentos Administrativos para Mitras Diocesanas, 

publicado pela Arquidiocese de Curitiba.   

Para Prette, A. Del e Prette, Z.P.Del, as “habilidades sociais cristãs são as que expressam 

a assimilação e aplicação do paradigma de Jesus”, inspiração primeira para o processo 

organizacional da Igreja e a evangelização é sem duvida, condição “sine qua non” em todos os 

momentos e procedimentos, representando um grande desafio na administração e serviços de 

leigos e leigas encarregados da gestão dos bens eclesiásticos.   

 

3 Metodologia 

 

Na metodologia será explicitado o tipo de estudo, local, população (caso for pesquisa de 

campo), período, técnica e análise dos dados, bem como as normas éticas seguidas que foram 

utilizadas no caso de a pesquisa ser realizada com seres humanos. 

A presente pesquisa tem um caráter exploratório, visando conhecer as variáveis que o 

tema apresentado, usando o método hipotético-dedutivo, através de pesquisa bibliográfica e 

documental. 
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4 Resultados e Discussão 

 

Para Peter Drucker (2001,p.62) as entidades sem fins lucrativos nos Estados Unidos da 

America, “são as maiores empregadoras”, considera o autor que na Igreja Católica, o trabalho 

voluntário se faz presente com uma estimativa de trabalho de 5 horas por semana por pessoa, 

envolvendo em torno de 80 milhões de pessoas, a qual totaliza em torno de cerca de 1,2 bilhões 

de fiéis em todo o planeta. 

  A ação pastoral na Igreja Católica é composta basicamente por voluntários ( leigos e 

leigas), não remunerados, os quais coordenam atividades de ação social, evangelizadora, assim 

como atuam e apóiam as atividades voltadas ao controle financeiro, conselho consultivo, atuando 

em tarefas que são condizentes muita vezes a serviços profissionalizados. Associados a estes, 

estão os funcionários remunerados, que basicamente atuam como atendentes paroquiais, 

sacristãos e auxiliares de serviços gerais.   

Para Peter  Drucker (2001, p.64) a missão bem estabelecida propicia meios para focar 

suas metas, e na Igreja Católica Apostólica Romana, sem duvida alguma, a missão primeira é a 

evangelização tendo como base  as revelações de Deus Pai no Antigo Testamento e efetivadas 

pela presença de Jesus no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos,   constituindo   a 

graça da Revelação Divina, formando assim a doutrina católica, que constitui o bem primeiro 

desta instituição, portanto é importante a avaliação de cada setor que atua nas paróquias de 

forma rotineira, como em uma “auditoria”, buscando a eficiência e a eficácia do desempenho dos 

grupos envolvidos a fim de organizar o trabalho. Acrescentamos a tal conduta a observância 

regular da missão evangelizadora, que deve ser vislumbrada de forma direta, através de cursos, 

celebrações, etc.,  ou indireta na ação rotineira e conjunta dos   diversos segmentos (voluntários 

ou não) envolvidos na administração dos bens eclesiais , numa ação conjunta de todos os 

membros, para o gerenciamento de atritos, na  coordenação orgânica das pastorais  

estabelecendo limites e parcerias, num processo constante de avaliação. 
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A observância e o desempenho dos diversos aspectos administrativos nos âmbitos 

econômico (bens moveis, imóveis), social (pessoas) e espiritual (litúrgico, treinamentos), devem 

respeitar as realidades locais, pois são executados na própria paróquia, mesmo com iniciativas 

arquidiocesanas, fator este que propicia a evolução desta proposta.  

A premissa levantada por Drucker (2001, p. 69-70) é de suma importância, tanto para 

leigos e leigas, “voluntários” na faixa etária próxima à aposentaria ou enquadrada nesta condição, 

como para os jovens, sendo necessário avaliar os pontos fortes, dos envolvidos no cenário,  

utilizando as ferramentas267 disponíveis  para análise, dispondo-os de maneira adequada, 

propiciando assim uma aclimatação ambiental e de desempenho. Esta conduta requer que a 

pessoa mais madura ao desempenhar seu papel tenha um olhar voltado ao jovem para que este 

compreenda seu protagonismo, rumo a mudança do seu meio e quiçá do mundo 

 
a organização tenha uma missão clara, um missão que direciona tudo o que a 
organização faz [...] A segunda coisa [...] é treinamento, treinamento e mais 
treinamento. E, por sua vez, o modo mais eficiente de motivar e conservar 
veteranos é reconhecer suas aptidões e usá-las para treinar os novatos. E esses 
trabalhadores do conhecimento também exigem responsabilidades [...] uma 
chance de enfrentar incumbências que exijam cada vez mais deles, e ter 
responsabilidades, na medida em que seu desempenho esteja à altura. 
 

 Não podemos negligenciar a ação voluntária dos leigos e leigas na Igreja, levando em 

conta que passamos por mudanças que rotineiramente nos conduzem a pensar “sobre a 

decadência e a dissolução da família das comunidades e sobre a perda de valores” (Drucker, 

2001, p.70), e somente a gestão adequada de pessoas que chegam com conhecimentos 

diversos, lapidados e adequados, será possível dar prosseguimento e continuidade ao desafio 

deixado por Jesus de Nazaré, para tanto, é fundamental clarificar a missão, com “recrutamento 

cuidadoso e aprendizado e ensinamentos contínuos, administração por objetivos e autocontrole, 

 
267 Exemplos de ferramentas: Matriz SWOT (desenvolvida pelo norte americano Albert Humphrey na Universidade de 
Stanford (EUA) nas décadas de 1960/70);   
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alto nível de cobrança, mas com a respectiva responsabilidade, e responsabilidade por 

desempenho e resultados” (Drucker, 2001, p.71). 

 Uma revisão do passado sempre é conveniente quando tratamos de gestão, revendo e 

avaliando programas e ações, para Drucker (2001, p.114), o executivo em entidades 

governamentais, empresas ou de qualquer outra instituição “sempre precisa despender tempo, 

energia e inventividade para fazer acertos  ou corrigir as ações e decisões tomadas ontem, sejam 

suas ou de  seus precessores [...],limitar a ligação de alguém com o passado, cortando aquelas 

atividades e tarefas herdadas que cessam de garantir resultados.  

 

5 Considerações Finais 

 

Estamos vivendo a era da informação, portando tudo o que não é informado corretamente 

fica para traz.  A Igreja Católica Apostólica Romana está inserida nesta realidade, portanto, a 

clareza e a transparência é um dos pontos álgicos para as comunidades que a compõem, 

necessitando preencher lacunas, dar respostas, e é através da ação de leigos e leigas engajados 

nos trabalhos funcionais e ou voluntários, conjuntamente com os clérigos que tal premissa será 

observada.   

Mesclar os temas evangelização e gestão pode gerar perplexidade, porém vislumbramos 

que esta prescrição deve ser encarada com parcimônia e em dosagem adequada, para que a 

instituição religiosa num balcão de vendas de produtos espirituais. 

Evangelizar e administrar é um desafio que exige um trabalho conjunto de detalhamento, 

estruturação, planejamento e avaliação contínua e comprometimento dos leigos e leigas 

envolvidos. 

 

Palavras-chaves: leigos, leigas, gestão, evangelizar 
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A PRÁXIS PALIATIVA EM TERNURA À PACIENTES NO FINAL DE VIDA 
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1 Introdução 

 
Em nossa cultura, se percebem dois pontos fundamentais a serem vistos, sob a ótica da 

bioética, que podem ter contribuído para a desumanização do “morrer com dignidade”, sendo o 

primeiro, a desgraça do morrer em solidão, e o segundo ponto, o desgosto por parte do 

moribundo, de não ter seu próprio espaço de interiorização no processo do morrer. Quanto ao 

primeiro, se refere à necessidade que tem a pessoa em processo de finitude de não usufruir da 

companhia de alguém que o tranquilize no momento angustioso do rompimento da existência. 

Pois, o moribundo cercado pelos limites da solidão fica impedido em expressar suas emoções, 

liberando suas angustias na perspectiva de seu iminente final. E o segundo ponto, refere-se a 

 
268 Mestrando em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) (CAPES). Especialista em Ensino 
de Filosofia e Sociologia (FACEL). Licenciado em Filosofia (CLARETIANO). Graduado em Teologia (PUCPR). 
Pesquisador no Grupo Bioética Humanização e Cuidados em Saúde da PUCPR-CNPq. E-mail: 
luisfrettomassoterapia@yahoo.com.br 
269 Doutoranda em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Mestre em Bioética (PUCPR), 
Especialista e Graduada em Pedagogia pela Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Pesquisadora no Grupo Bioética 
Humanização e Cuidados em Saúde da PUCPR-CNPq. Contato: simoniricetti@gmail.com 
270 Pós-doutoranda em Bioética no PPGB da PUCPR (CNPq). Doutora e Mestre em Educação pela UTPPR. Graduação 
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falta de um espaço próprio de tempo  que o moribundo necessita para elaborar sua síntese de 

vida. E desse modo, conseguir despedir-se de todas as raízes que o ligam a sua existência 

terrena. São duas considerações a serem avaliadas, as quais no ato processual de finitude 

humana não encontram o equilibro através de regras ou receitas para “a boa morte”, mais sim 

através da criatividade espiritual a partir da paliação pela ternura.  

O objetivo delineado nesta pesquisa é apresentar e discutir a relevância da práxis paliativa 

em ternura como criatividade espiritual, no sentido de arte, em nossos dias, na perspectiva 

humanitária à pacientes no final da vida. O método utilizado será revisão da literatura, 

considerando as diferentes epistemologias disponíveis na Biblioteca Virtual da Saúde, artigos da 

SciELO, além da bibliografia de autores consagrados neste tema, tais como Rocchetta (2006), 

Torralba e Roselló (2009) e Pessini; Bertachini (2004). Quanto às considerações finais, ficou 

evidenciado que, se a morte se converteu em competência médica, se torna na atualidade, mais 

complexo para o moribundo concluir sua vida, dificultando o processo de morrer. O sofrimento do 

moribundo “esquecido” não é físico, mas afetivo e espiritual. O sentimento da ternura a partir de 

visão antropológica-teológica-filosófica surge paliativamente como uma opção simples e 

verdadeira no cuidado ao paciente em final da vida. 

 

2 Repensar uma nova perspectiva do cuidar 

 

Ao se considerar este novo campo de saber interdisciplinar, a Bioética, pode-se vislumbrar 

entre os fundamentos da bioética, um novo conceito, a saber: “o de cuidado respeitoso”, sobre o 

qual tanto “o cuidar quanto o respeitar são atitudes que expressam formas de valorar 

intrinsecamente um indivíduo vulnerável [...] ou uma pessoa”, segundo Dall’Agnol (2012, p.135). 

Contudo, no que se refere especificamente aos Cuidados Paliativos, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) definiu cuidados paliativos em 1990, e atualizou em 2002, quando 

explicita que: "Cuidados Paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe 

multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares”, em 
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situações em que a vida esteja ameaçada por uma doença, onde através “da prevenção e alívio 

do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais 

sintomas físicos, psicossociais e espirituais” (WHO, 2002).  

Os Cuidados Paliativos foram explanados por Pessini; Bertachini (2004) como sendo “o 

cuidado ativo e total dos pacientes cuja enfermidade não responde mais aos tratamentos 

curativos”. Ainda sobre esta temática os autores mencionam que o: “Controle da dor e de outros 

sintomas, entre outros problemas sociais e espirituais, são da maior importância”. Portanto, “o 

objetivo dos cuidados paliativos é atingir a melhor qualidade de vida possível para os pacientes 

e suas famílias” (p.169). 

Destaca-se que os cuidados paliativos também podem ser administrados no começo ou 

durante o processo da doença, dependendo da doença que acomete o paciente. Da mesma 

forma são aplicados em pessoas que estão morrendo, ou seja, que se encontram no estágio final 

da vida. 

Pessini; Bertachini (2004) especificam a respeito dos cuidados paliativos, que os mesmos, 

entre outros atributos: ”afirmam a vida e encaram o morrer como um processo normal; não 

apresentam nem adiam a morte; procuram aliviar a dor e outros sintomas desconfortáveis; 

integram os aspectos psicossocial e espiritual nos cuidados do paciente”. Ao dar sequência a 

esta apresentação, os autores destacam que os Cuidados paliativos ofertam: “um sistema de 

apoio e ajuda os pacientes para viver tão ativamente quanto possível até a morte; disponibilizam 

um sistema de apoio para ajudar as família a lidar com a situação durante a doença do paciente 

e no processo do luto” (p. 169-170). 

Os bioeticistas corroboram as palavras da OMS, ao expor a perspectiva de início dos 

cuidados paliativos, visto que “não se iniciam simplesmente quando o tratamento médico faltou, 

mas são parte de uma abordagem altamente especializada para ajudar as pessoas a viver e 

enfrentar o morrer da melhor forma possível”. Contudo salientam que isto exige “conhecimento 

considerável, não somente dos tratamentos médicos, mas também da abordagem da condição 

humana, o que exige muita energia e dedicação” (p. 169-170). 
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Além dos esclarecimentos sobre os benefícios dos cuidados paliativos, assinala-se a 

primazia dos seus objetivos fundamentais, que estão à procura da qualidade e não da quantidade 

de vida. Visto que, a qualidade a partir dos cuidados paliativos ocupa-se de forma profunda em 

compreender e responder aos diversos desconfortos, tanto físicos, emocionais, psicossociais, 

como de sentimento de perda e isolamento social. Incorporados a esses objetivos anteriormente 

mencionados se encontram três elementos importantes de extrema relevância para o resgate da 

dignidade da pessoa em estado de vulnerabilidade total. Notoriamente são mencionados desta 

maneira, a saber: a compaixão, humildade, honestidade, os quais veem a integrar e consolidar o 

conceito de ternura na saúde integral. 

Pessini; Bertachini (2004) ampliam os conceitos destes três elementos indispensáveis para o 

cuidado paliativo integral da pessoa, ao pontuar todos são igualmente necessárias: “Porque, pode 

ser difícil passar por alguém e compreender como está se sentindo. Mas, pela compaixão, é 

possível imaginar a pessoa nessa condição colocando-se no seu lugar e tentando fazer para o 

outro o que se gostaria que se fizesse para nós” (p. 171). 

Quanto à compaixão, Torralba i Rosseló (2000), explana que este aspecto é “O primeiro 

construto da tarefa de cuidar, o mais fundamental de tudo, é a virtude da compaixão”. O Autor faz 

uma reflexão de que se torna difícil “desenvolver a ação de cuidar sem a experiência de 

compaixão, embora a experiência compaixão não é suficiente para o desenvolvimento de ótimo 

atendimento. Compaixão é assim a condição necessária, mas não o suficiente” (tradução 

nossa)272. 

Os bioeticistas Pessini; Bertachini (2004) alertam sobre a humildade, visto que, os 

profissionais da saúde, por mais dedicados que sejam não dispõem de todas as respostas, diante 

do contínuo aprendizado. Consideram que “um dos momentos de maior recompensa e 

enriquecimento em cuidados paliativos é aquele no qual se aprende dos pacientes ou de 

 
272 El primer constructo de la tarea de cuidar, el más fundamental de todos, es la virtud de la compasión. Difícilmente 
se puede desarrollar la acción de cuidar sin la experiencia de la compasión, aunque la experiência de la compasión no 
es suficiente para el desarrollo óptimo de los cuidados. La compasión es, pues, la condición necesaria, pero no 
suficiente. TORRALBA i ROSSELÓ (2000, p.136). 
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membros de sua família, parceiros, amigos ou mesmo de um colega”. Ao se conscientizar de que 

a aprendizagem é dinâmica e voltada a cada caso específico, torna-se primordial reconhecer que 

nós, “os profissionais em cuidados paliativos, precisamos ter a sabedoria e a capacidade de 

admitir para o paciente quando não temos uma resposta, explicar a ele que iremos buscar 

entendimento sobre a questão com os outros e de que procuraremos responder àquilo de que 

ele precisa”, fato também realçado pelos autores (p. 171). 

Igualmente, Rocchetta (2006) ao se referir à humildade evidencia a “força do amor 

humilde” quando também afirma que, “a humildade de aceitar a si mesmo e os próprios limites, 

fazendo-se ternos consigo mesmos; e a humildade de aceitar os outros por aquilo que são, com 

bondade de coração e generosidade, fazendo-se ternos para eles” (p. 45).  

Quanto ao aspecto de honestidade, Pessini; Bertachini (2004) ressaltam a necessidade 

de o profissional apresentar os fatos ao paciente e familiares, sem desconsiderar as regras de 

confiabilidade, mas colocando “a pessoa no centro do processo de decisão”. A habilidade de 

comunicação, para sentar e conversar de modo sereno sobre o processo da doença requer 

humildade e honestidade. Segundo os autores, “significa que quando temos as respostas para 

resolver os problemas da pessoa, podemos planejar, com ela, o leque de opções possíveis, de 

modo que as escolhas sejam estabelecidas a partir dela”. Respeitando a autonomia do paciente 

e familiares, denota a “coragem e a habilidade de falar sobre questões mais profundas, tais como 

‘estou morrendo?’, e o isto realmente significa para o paciente; ou abordar tais questões 

complexas com as famílias, que necessitam muito de nosso tempo” (p.171).        

Falar sobre a necessidade dos cuidados paliativos torna-se um tema de significativa 

relevância. Muitas doenças podem causar dores muito intensas não só fisicamente, mas de 

sofrença emocional e espiritual. Por isto, a paliação pela ternura busca como prioridade resgatar 

da pessoa em processo de finitude, o valor à dignidade, que pode ficar velada por tanto sofrimento 

e dor, ou talvez solidão nesta fase. Ao se considerar, que o ser humano é compreendido tanto 

pela visão antropológica, filosófica e teológica, como também por outras ciências humanas, como 
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um ser integrado, da mesma forma, o tratamento em cuidados paliativos deve ser pensado no 

atendimento integrado, isto é, pela integração dos diferentes saberes em saúde. 

Neste contexto de estudo considera-se relevante aprofundar sobre o benefício que a 

práxis paliativa pela ternura, contempla a pessoa em processo de fim de vida. Por isso, resulta 

meritório compreender como é o agir dos profissionais de saúde diante da morte. A respeito disto, 

Kovács (1992, p. 226) afirma que: “A diferença básica entre as pessoas em geral e os 

profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiras e psicólogos é que na vida destes, a morte 

faz parte do cotidiano e pode se tornar sua companheira de trabalho diária”. Diante de toda 

doença que pode ameaçar a vida, pareceria que o profissional de saúde estaria braceando a 

morte. 

Pessini; Bertachini (2004) nos trazem um dado muito significativo em referência ao tema 

em discussão: O que aprendem os profissionais de saúde que trabalham em cuidados paliativos? 

Na práxis clínica a habilidade de estar presente com a pessoa em desconforto e trabalhar com 

ela para encontrar conforto são um dos maiores presentes que recebemos como cuidadores. Os 

bioeticistas apontam que “ao nos dedicar a esta forma de cuidado, aprendemos e recebemos 

muito mais do que damos. Aprendemos a respeitar a condição humana, a dimensionar o quão 

frágeis são nossos próprios egos, planos e sonhos”. Além da aprendizagem sobre “quais devem 

ser nossas prioridades e como descartar o que não é essencial da vida [...] aprendemos grandes 

habilidades, que podemos partilhar com colegas que um dia cuidarão de nós”. Também, não 

menos importante é a possibilidade de “partilhar com uma pessoa suas experiências passadas, 

rir e apreciar o humor com um paciente e sua família, mesmo quando a vida desta pessoa está 

próxima do fim”  (p. 171).  

Contudo, é conveniente refletir no que Kovács (1992) alerta sobre o profissional médico, 

quando apresenta a imagem arquetípica do médico. A psicóloga justifica que “A onipotência 

médica pode estar ligada à fase patriarcal, onde se constela uma imagem do pai salvador e o 

médico se coloca como o herói poderoso diante do arquétipo da morte. O médico tornou-se o 

senhor da vida e da morte”. Em seu capítulo sobre “Profissionais de Saúde Diante da Morte”, em 
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relação aos médicos retrata que não raro estes “perderam o discernimento, tentando medidas 

quixotescas quando a morte já venceu a batalha [...] Os médicos tornam-se os donos do processo 

de vida e morte das pessoas, transformando-se no que o autor chamou de tanatocratas. Tomam 

decisões sem consultar o paciente e a família, exacerbando sua função” (p.227). 

 

3 Considerações finais 

 

Atualmente, percebe-se que a morte se converteu em competência médica, o que torna 

mais difícil para o moribundo concluir sua vida e isto dificulta seu processo do morrer, pois o ser 

humano é um ser por excelência afetivo. Sobre este parecer, Torralba i Roselló (2009, p. 144), 

nos aclara “que o cuidar deve ser considerado uma arte, ainda que em um sentido distinto de 

curar. O cuidar é uma arte porque integra técnica, intuição e sensibilidade. Esses três elementos 

são fundamentai na definição de arte”.  

Lembrando, que o sofrimento do moribundo “esquecido” não é físico, mas afetivo e 

espiritual, torna-se relevante refletir sobre o poder da comunicação durante o atendimento ao 

enfermo que se encontra no processo de terminalidade da vida. O diálogo, “no face a face” 

favorece ao entendimento integral da pessoa, pelo qual, este pode reencontrar-se consigo 

mesmo e assim, recompor a sua estrutura humana. Fato, que não acontece pelo modo 

intelectualista, ou seja, no aspecto do logos racional, mais sim pelo pathos (ternura), incluindo 

neste contexto da práxis paliativa, elementos fundamentais de afetividade como: o carinho, 

intuição e sensibilidade. 

A respeito disto, corrobora-se com Torralba i Roselló (2009) quando este esclarece que o 

processo de cuidar é “um diálogo, mas um diálogo bastante sui generis, não um diálogo ao estilo 

filosófico, ainda que em determinados momentos, sobretudo quando a pessoa dolente vive na 

marginalidade da morte, possa adquirir uma profundidade filosófica de extraordinária magnitude” 

(p. 174).     
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O sentimento da ternura a partir da visão antropológica-teológica-filosófica surge 

paliativamente como uma opção simples e verdadeira no cuidado do paciente no final da vida. 

Em vista disto, torna-se importante lembrar que o cuidado pelo caminho da simpleza e singeleza 

é natural ao ser humano, pois começa já no seu nascimento e se expande com ternura de ser 

até o final da sua existência. Durante esse espaço de tempo, o ser humano se comunica de 

diversas maneiras. Pode ser cientificamente, como também poeticamente, ou seja, através da 

linguagem verbal, o bem, de uma linguagem não verbal. 

 No caso do cuidado em finitude, a pessoa enferma, segundo Torralba i Roselló (2009) “é 

extraordinariamente sensível à linguagem dos gestos e apreende com muita facilidade o estado 

de animo do cuidador e sua textura humana. A linguagem não-verbal, isto é, o gesto, o olhar e o 

silencio, ocupa um lugar transcendental no ato de cuidar” (p.151-152). 

Como o texto de Kovács foi publicado em 1992, espera-se que esta imagem tenha sido 

modificada diante das políticas da OMS e da UNESCO, tais como a Declaração Universal de 

Bioética e Direitos Humanos (DUBDH, 2005), associadas às Resoluções em prol da Saúde como 

direito humano, incluindo os Cuidados Paliativos a todos os cidadãos. No Brasil Academia 

Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) em 2005, estabeleceu os critérios de qualidade para os 

serviços de Cuidados Paliativos e em 2009, o Conselho Federal de Medicina incluiu, em seu novo 

Código de ética Médica, os Cuidados Paliativos como princípio fundamental. 

Diante de tais fatos, embora a colocação de Kovács (1992) tenha sido condizente com a 

realidade da época, e em algumas instâncias esta mentalidade ainda permaneça como 

verdadeira, visualiza-se com esperança que esteja sendo revertida e muitos dos jovens 

profissionais de saúde já tenham uma dimensão diferente do seu ofício. 

Considera-se, que a presente pesquisa, possa servir como conscientização aos diferentes 

agentes de saúde que procuram com esmero como cuidar de um ser humano no final de vida. 

Embora, ainda que a nossa vida hoje se encontre sobre uma forte perspectiva positivista, a última 

palavra do cuidar, não seja vista somente pela tecnologia. O exercício da ternura como arte na 

técnica do cuidar é fundamental para a pessoa em estado de extrema vulnerabilidade, pois ela 
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pelo seu estado reclama ser tratada com delicadeza e sensibilidade. Um cuidado que se 

transforma em compaixão, acolhida e ternura. 

 
Palavras-chaves: Ternura. Cuidados Paliativos; Paciente; Final de vida; Bioética. 
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BIOÉTICA E O DILEMA DA EXPERIÊNCIA CONTEMPORÂNEA NOS CUIDADOS EM 

FINAL DE VIDA 

 

Luciana Machado Januário273 

Waldir Souza274 

Bolsa Taxa  

 

1 Introdução 

 

 O presente estudo tem por finalidade abordar o contexto contemporâneo que apesar dos 

grandes avanços tecnológicos em todas as áreas, traz consigo uma triste realidade: a dificuldade 

de lidar com as questões da finitude e da morte. O fato é que todos nós temos grande dificuldade 

em perceber a vida, a qualidade que a ela estamos dando, valores e significados, o que torna o 

assunto “finitude e morte” muito mais difícil de ser abordado. 

As exigências do nosso tempo “fabricam” seres dispersos, sempre à procura de algo que 

lhes traga prazer imediato, a busca desenfreada por dinheiro e status faz com que valores 

humanos éticos e morais sejam deixados em segundo plano. Entretanto, este mesmo ser, no seu 

interior mais profundo é vazio, vive intensamente sua vida sem sentido, em ideologias que são 

opostas a solidariedade, a compaixão e ao respeito pela dignidade da vida. 

Neste contexto a experiência da finitude e de todo o processo humano de uma doença 

fatal, em que o curso levará à morte, se torna um processo doloroso, de negação e evitação. 

Talvez seja estas as razões, que o sofrimento humano traga à tona, justamente neste “momento 

de crise”, os questionamentos sobre o sentido da vida (existencial) e da morte (espiritual), das 

quais muitos passam a vida sem se deparar com elas tão fortemente quanto neste momento. 

 
273 Mestranda em Teologia pela PUCPR. Contato: lucianamja@yahoo.com.br. 
274 Doutor em Teologia pela PUCRJ (2009). Atua como professor adjunto da PUCPR. Contato: 
wacasouza@yahoo.com.br. 
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A bioética desde o seu nascimento em 1970 com Potter275, sempre esteve voltada as 

questões do cuidado, também alertava para a necessidade de um olhar ético e humano, voltado 

para manutenção da natureza e da vida humana. 

O debate a respeito deste tema, em uma sociedade que diante das exigências do seu 

tempo, não vive mais a gratuidade e a disponibilidade, é extrema importância, e tem por finalidade 

resgatar e restabelecer as relações de cuidado e de um olhar integral ao ser humano vulnerável. 

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é analisar a maneira que o ser humano contemporâneo 

se comporta diante das questões da finitude, da morte. 

Através da bioética é possível uma abordagem mais ampla diante das questões 

consideradas “dilemas”, e por não ser restritiva, a interdisciplinaridade permite os vários olhares, 

na busca de estabelecer possibilidades e condutas diante, da finitude e da morte. Para que neste 

momento, paciente e profissional possam se dar conta de suas limitações: que o paciente seja 

cuidado na sua integralidade bio/psico/social e espiritual, dentro das possibilidades possa ter uma 

morte sem sofrimento, com maior conforto possível; e profissionais compreendendo suas 

limitações, a não possibilidade do “curar” sempre, mas como outro ser humano que se deixa 

interpelar pela necessidade deste “vulnerável” e procura responder a esta interpelação, segundo 

as possibilidades humanas. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

A bioética, ciência proposta por Potter na sua obra Bioética: ponte para o futuro (1971), 

tem como perspectiva inicial, um pensamento ético que vai além do âmbito da vida humana, que 

incluía os desafios da vida cósmico-ecológica. A proposta de Potter era refletir as questões éticas 

e morais que envolviam desenvolvimento das tecnologias, e o impacto muitas vezes negativo que 

estas, poderiam acarretar para a natureza, e consequentemente na vida humana.  

 
275 Van Rensselaer Potter bioquímico em 1970, na cidade universitária de Madison, no meio-oeste americano cria o 
neologismo “bioethics” do grego “bios”, que significa vida, e “ethos” que significa ética, ou seja, ética da vida. 
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Entretanto, em Washington, André Hellegers276, utiliza o mesmo termo “bioethics” em um 

centro de estudos, voltado para a ética nas questões biomédicas. O que leva a uma “dupla 

paternidade” do neologismo, causando a indignação de Potter em 1975, pois a bioética havia sido 

assumida apenas como “ciência para a ética clínica, enquanto a intenção de sua discussão era 

muito mais ampla e não se restringia somente as questões médicas. 

Por esta razão, para diferenciar a bioética que, segundo ele se restringe ao enfoque 

prioritário da sobrevivência individual, ele prefere o termo “bioética médica”.  E é deste enfoque 

que este trabalho, aborda as questões sobre a morte e o processo de morrer. 

Para abordar este tema em conjunto com a bioética, também foi consultadas as biografias 

da defensora da tanatologia e dos cuidados paliativos Elisabeth Kübler-Ross277 e do nome que é 

sinônimo dos cuidados paliativos modernos Cicely Saunders278. Ambas dedicaram a maior parte 

de suas vidas enquanto profissionais da área da saúde, no cuidado de pessoas em fim de vida, 

legado este que até hoje, majestosamente encanta e estimula o cuidado compassivo e amoroso, 

conhecido como cuidado paliativo. 

 Ambos os autores abordados, dos quais esta pesquisa se sustenta para afirmar que tudo 

o que existe precisa ser cuidado, como Potter em sua trajetória buscou com sabedoria sustentar 

em termos de futuro, e que não podem estar separados dos fatos biológicos, Saunders e Kübler-

Ross também apontaram em seus estudos. Ensinando lições de diálogo, partilha, humildade, 

escuta respeitosa, que permeiam não somente nas questões da finitude e da morte, mas 

essencialmente a vida. 

 Dentro das propostas dos três autores, embora a década do nascimento de suas teorias 

seja a mesma entre 1960-1970, consta apenas na pesquisa o encontro pessoal de Kübler-Ross 

 
276 André Hellegers obstetra holandês, utiliza o termo “biothics” como nome do Centro de estudos de ética da 
Georgetown University. (Potter, 2018, p.13) 
277 Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004) psiquiatra Suiça, erradicada nos EUA, foi pioneira na difusão da tanatologia e 
dos cuidados paliativos. Uma de suas principais obras Sobre a morte e o morrer (1969). 
278 Cicely Saunders (1918-2005) médica, enfermeira, nascida no Reino Unido, foi a precursora dos cuidados paliativos 
na atualidade. Uma de suas principais obras Velai Comigo  
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com Saunders, mas as ideias e a proposta se entrelaçam em prol da vida. Uma das reflexões de 

Potter, foi na reflexão que a humanidade necessitava fazer, para que o aprimoramento da 

qualidade de vida fosse sustentado com sabedoria e conhecimento, e por que não ligar esta 

necessidade de reflexão na qualidade de morte? 

Passo a passo, Cicely Saunders, assumiu esta tarefa junto as pessoas que estão em final 

de vida, e partindo de sua vivência nas enfermarias. Criou um modelo de cuidado, baseado num 

diagnóstico que ela atribuía ser capaz de abarcar as dimensões da vida, no qual ela batizou como 

“dor total”. (SAUNDERS, 2018, p. 07) 

Nesta somatória entram as dores de caráter físico (corpo), psicológicos (associado à 

mente e as emoções), os sociais (que abarcam a família e toda a separação deste paciente do 

seu envolto comunitário), e o espiritual (sendo ela anglicana, afirmava que esta é a fé que guiava 

os passos dela).” (SAUNDERS, 2018, p. 07) 

Para esta extraordinária profissional, aliar a fé com a técnica, independentemente de o 

paciente compartilhar ou não a mesma fé, é ser capaz de observar as próprias questões 

existenciais/espirituais, tendo em vista que a morte, nem mesmo os profissionais da saúde irão 

escapar dela. A visão que Saunders tinha sobre os cuidados paliativos, e como a espiritualidade 

(fé), aliada a formação acadêmica, permitiu a esta profissional iniciar este movimento, que sem 

dúvida mudou o olhar do cuidado a ser dispensado, a pacientes que estão em final de vida. 

(SAUNDERS, 2018, p.06) 

Extraordinariamente Saunders, em contato com pacientes que enfrentavam a sua finitude 

e a sua própria morte, solidificou ainda mais a sua fé, na qual encontrava sentido e se 

aprofundava cada vez mais, permitindo a ela mesma, desenvolver sua compreensão diante da 

vida, e da morte. (SAUNDERS, 2018, p. 06) 

Em 1963 Kübler-Ross foi convidada pelo seu colega Dr. Sydney Margolin, também 

psiquiatra, atuante no Hospital Universitário do Colorado, a assumir seu lugar, uma vez que ele 

estaria saindo de licença, por um curto período, e precisava de alguém que o substituísse em 
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suas palestras. Apesar de receosa, Kübler-Ross aceitou o convite, e foi a procura de assuntos 

não muito convencionais para suas palestras. (LUZ, 2019, p.12) 

Ela então descobriu em sua procura sobre a abordagem sobre a morte, que as literaturas 

médicas não abordavam os aspectos psicológicos relativos aos pacientes em final de vida. (LUZ, 

2019, p.13). Inquieta com a questão, buscou então outra forma de abordar o tema, decidiu então 

procurar um paciente terminal disposto a falar sobre a “sua visão” diante daquela doença e da 

morte eminente.  

Segundo Kübler-Ross a maioria dos médicos manteve o que ela chamou de compostura, 

entretanto quando a paciente tomada pelo cansaço causado pela fala, e foi levada para o quarto, 

eles deixaram transparecer os sentimentos diante daquela situação, da qual eles não tinham o 

“comando”. Pois até aquele momento, os estudantes apenas indagavam sobre questões vitais, 

progressão da doença e do prontuário. (LUZ, 2019, p. 15) 

Naquele momento da saída da paciente do auditório, Kübler-Ross teve a certeza: eles 

pararam de fingir serem inatingíveis a dor do outro, puderam externar suas emoções, e ela 

encantou-se com a possibilidade que ela abrira aos estudantes, de poderem contemplar a própria 

morte. (LUZ, 2019, p.14) 

Neste momento nascia a grande obra Sobre a morte e o morrer (1969), que este ano 

completa 50 anos, e que continua a instigar estudantes, médicos e profissionais da saúde, quanto 

ao tratamento humanizado. Como profissionais de saúde, formados para “curar”, com a 

tecnologia a seu favor, comportam as emoções existências do deparar-se com a morte?  

Fundamentado nas literaturas que suscitaram há cinquenta anos respostas e ações 

concretas diante da crise em relação as questões existências da vida, da morte e da saúde, hoje 

estes mesmos elementos provocam a bioética, apenas com novos contextos novas indagações. 

A reflexão deste tema também passará pelo olhar do teólogo e filósofo de Leonardo 

Boff279, em sua literatura Crise: oportunidade de crescimento (2002). Onde o autor com sua 

 
279 Leonardo Boff: Teólogo e Filósofo pela Universidade Luís Maximiliano de Munique, na Alemanha. É um dos mais 
conhecidos teólogos da Libertação. 
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presença de esperança, convida esta “nova geração” a refletir sobre o ser humano em todas as 

suas dimensões, e afirma que é possível através da crise, amadurecer e encontrar saídas na 

espiritualidade, tão esquecida hoje. (BOFF, 2002, p.51) 

Por fim e não menos importante, não poderia deixar de mencionar o olhar do grande 

referencial em Bioética no Brasil, falecido em 24 de junho de 2019, o Padre Leocir Pessini280. 

 

3 Metodologia 

 

A metodologia aplicada neste trabalho é cunho qualitativo bibliográfico, com revisão em 

fontes como livros, revistas e artigos sobre o tema em questão, onde foram extraídos conceitos 

e ideias dos autores pesquisados. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

 Os dilemas considerados “éticos” que passam pela bioética clínica, não mudaram nestes 

cinquenta anos após as publicações de Potter, Kübler-Ross, Saunders, Boff e Pessini. Entretanto 

a percepção destes três olhares, levaram a uma reflexão ética diante das atitudes humanas diante 

da preservação e da responsabilidade diante da vida. 

 Para a bioética clínica (assim definida por Potter) para as questões que abordam a finitude 

e a morte, surgiram diversos aparatos tecnológicos, medicamentos, que nem sempre respondem 

positivamente ao que se compreende como responsabilidade ética diante da fragilidade de uma 

doença em curso, que fatalmente levará este paciente a morte. 

 Novos desafios e questões surgem com o passar das décadas, entretanto os dilemas 

continuam a suscitar responsabilidade ética diante dos ambientes da área da saúde, como os 

hospitais e UTIs.  Para Pessini, o paciente e sua família, muitas vezes deixam de ser o “centro” 

 
280 Leocir Pessini: Superior Geral da ordem dos Camilianos, Doutor em Bioética. Falecido em 24 de julho de 2019. 
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da atenção, em função da instrumentalização para determinado fim, ora pelas questões 

financeiras, ora transformada em objeto de pesquisa e estudo, nas “modernas catedrais do 

sofrimento humano.” (disponível em http://www.ihuonline.unisinos.br/) 

 Nestes cenários a bioética no contexto hospitalar e interdisciplinar, assume seu papel 

dialogante, sempre em busca de consensos, chamando a atenção à responsabilidade ética para 

com a vida. Diante dos conflitos e da vulnerabilidade de um paciente terminal, não pode jamais 

faltar a interpretação teológica: o cuidado como relação de sentido e de caridade. 

Para Boff o ser humano precisa aprender com as “leis básicas” do universo, com a 

natureza que é a fonte originária de tudo, onde não é a competição não é princípio norteador, 

mas sim a cooperação. Pois segundo ele, a competição apenas divide e exclui, já a cooperação 

é capaz de somar e incluir. (BOFF, 2002, p. 14) 

Nesta reflexão de Boff, as práticas humanas da contemporaneidade estão levando o ser 

humano a ser competitivo, nos quais o “cuidado” está muito influenciado pelos valores e interesse 

das pessoas. Fazendo com que este ser humano perca sua relação com a natureza, e como 

consequência desta perca de relação com o Sagrado (Deus), perde também a relação de 

cuidado, de respeito e de compaixão para com o seu próximo também. (BOFF, 2002, p. 51-52) 

Toda a reflexão dos autores, desde Potter e o neologismo bioética para chamar atenção 

da necessidade de combinar a técnica com a responsabilidade e valores éticos e morais, 

perpassando na mesma década Kübler-Ross e Saunders que desenvolvem suas pesquisas e se 

preocupam diretamente com os pacientes em final de vida e a falta de cuidado dispensada à 

estes. Chegando em Pessini e Boff e seus escritos nas últimas duas décadas, é importante 

observar uma sociedade ainda não sabe lidar com o sofrimento e com a morte. 

Entretanto, nos escritos de Boff é possível identificar que para além da crise, é preciso 

refletir o que esta crise provoca de positivo, que é o despertar para novas oportunidades, que 

norteiem este ser humano para um desenvolvimento integral.  

 

  

http://www.ihuonline.unisinos.br/
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5 Considerações Finais 

 

 A bioética em sua proposta inicial com Potter e sua característica interdisciplinar, tem 

muito a contribuir a sociedade contemporânea, como ferramenta fundamental de educação diante 

das mudanças comportamentais do produzir conhecimento.  

No contexto da bioética clínica, nas questões que envolvem pacientes em final de vida, 

como caminho de busca e de promoção ao respeito da dignidade humana. Desde o momento da 

formação dos profissionais da saúde, deve haver a preocupação com as questões existenciais, 

que são além ao que a técnica pode responder.  

A reflexão bioética sobre as questões que envolvem pacientes em final de vida, em toda 

a contextualização apresentada pelos autores usados como base desta pesquisa, apontam que 

muitas vezes, o profissional da área da saúde ainda não reconhece o limite terapêutico. Que as 

UTIs apesar de todo aparato tecnológico não facilitam o processo do morrer com dignidade 

(devido aos procedimentos evasivos e desnecessários) como exames e medicação efetiva, que 

leva apenas a uma distanásia. 

A questão cultural também é um dos obstáculos para a abordagem a familiares e 

pacientes em final de vida, uma vez que a contemporaneidade ainda tem muita dificuldade em 

lidar com as “perdas”, com a morte. 

Todo o processo de fim de vida, seja desde o diagnóstico, seja na maioria das vezes 

acompanhado apenas nas últimas semanas, dias ou horas de vida, carecem do essencial: a 

capacidade do desenvolvimento das habilidades além-técnica. De profissionais que saibam 

empregar a capacidade técnica sempre centrado no humano (paciente), que saibam lidar com as 

limitações (do não poder curar sempre), que valorizem e respeitem de fato os quatro aspectos 

(bio/psico/social e espiritual). 

 

Palavras-chaves: Bioética; Cuidado; Finitude; Morte.  
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A FÉ E A ESPIRITUALIDADE CRISTÃ NO CONTEXTO DA VIDA URBANA 

SEGUNDO E OS DESAFIO DO TEMPO PRESENTE 

 

Rivael de Jesus Nacimento281  

 

1 Introdução 

 

O ser humano se fez na história e na cultura. Aos longos de milhares de anos de sua 

existência buscou se identificar com o seu semelhante e contemplou a sua coletividade.  Os 

cenários das cidades nascem neste contexto do coletivo.  Em tudo está o princípio da vida e do 

desejo do mistério  

As cidades antigas também fizeram história da vida urbana. Muitas marcaram a geografia 

do mundo e foram cenários de grandes transformações como: Menfis, Tebas, Nínive, Babilônia 

e Alexandria. No mundo cristão, Corinto, Roma e Jerusalém berço da fé monoteísta e que até 

hoje concentra uma religiosidade milenar com três religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo. 

Mas atualmente ocorre muitas mudanças, onde os saberes se tornam cada vez mais funcionais, 

racionalizados. Diferente da tradição cristã que herdou da cultura grega e judaica a ênfase a força 

da palavra que agora é esvaziada de seu sentido com a agitação do mundo urbano.  No mundo 

contemporâneo se destaca uma cultua de massa (MORIN, 1997) da imagem e do espetáculo 

(DEBORD, 1997). Um contraste muito grande da fé cristã e de sua práxis que prega a vida 

comunitária, a partilha da palavra, da Eucaristia e dos bens materiais. (At 2, 44-47; 4, 32-37). 

 
A cultura da imagem vai na direção oposta. A palavra perde sua força. Em seu 
lugar estão os cenários repletos de imagens. A razão cede lugar à emoção, aos 
sentimentos. A lentidão reflexiva da palavra estudada, meditada, aprofundada é 
substituída pela velocidade esfuziante de notícias, de sucessão de cenas. Os 

 
281 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Mestre 
em Teologia Pastoral. Graduado em Teologia. E-mail: perivael@gmail.com 
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fatos passageiros, ocorridos aqui e agora, desfilam diante do espectador passivo 
(LIBANIO, 2001, p. 119). 
 

Eis a necessidade do anúncio da fé cristã. A fé não pode ser simplesmente uma 

informação. O Evangelho é um anúncio que precisa ser proclamado, pois o mundo precisa de 

mudanças. Como afirma o evangelista Marcos: “Completou-se o tempo, e o Reino de Deus está 

próximo”, convertei-vos e credes no Evangelho” (Mc 1, 15). Há uma necessidade de crença nessa 

máxima e não somente de conhece-la, isto exige uma postural no ser humano para que este se 

desinstale e testemunhe como o Papa Francisco motiva em seu pontificado: “Uma Igreja em 

saída”: 

 
Saiamos, saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo! Repito aqui, para 
toda a Igreja, aquilo que, muitas vezes, disse aos sacerdotes e aos leigos de 
Buenos Aires: prefiro uma Igreja acidentada, ferida e enlameada, por ter saído 
pelas estradas, a uma Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se 
agarrar às próprias seguranças. Não quero uma Igreja preocupada com ser o 
centro, e que acaba presa num emaranhado de obsessões e procedimentos. (EG 
49) 
 

Como Zaqueu (Lc 19, 5-6), que buscou Jesus, mesmo com sua pequenez, o cristão no 

mundo de hoje é chamado a ajudar o seu semelhante para que ao sair de si encontre o Cristo. E 

nesse encontro ele possa perceber algo que o desperte para a realidade, e como orienta o 

Documento de Aparecida se depare com uma cultura plural (n. 509) e com novas linguagens 

(n.510), é um campo vasto para ser estudado.    Há uma necessidade de reavaliar a metodologia 

pastoral para que esta leve o ser humano se sentir próximo de Jesus Cristo e com os seus 

semelhantes. É um equilíbrio muito difícil, mas necessário para que Revelação, Tradição e novas 

metodologias pastorais sejam sempre referencias para e encontro com Cristo e mudança de vida. 

 

2 Elementos inspiradores no Magistério de Francisco para uma espiritualidade na cidade 

 

No dia 19 de março de 2018 o Papa Francisco publicava a Exortação Apostólica Gaudete 

et Exsultate sobre o chamado a santidade no mundo atual. No mundo atual a sua motivação vem 
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ao encontro da realidade em que o mundo padece como vimos no item anterior.  O tema aqui do 

segundo item nos é bastante favorável, pois retrará o chamado a santidade e a esperança que 

brota do Evangelho na contemplação das bem-aventuranças. O espírito das bem aventuranças 

são máximas não somente de fé mas praticas para que o amor a Deus e ao próximo possam dar 

respostas. Francisco inicia assim essa exortação: 

 
“Alegrai-vos exultai” (Mt 5, 12), diz Jesus aos que são perseguidos ou humilhados 
por causa dele. O Senhor pede tudo e, em troca, oferece a vida verdadeira, a 
felicidade para a qual fomos criados. Quer-nos santos e espera que não nos 
resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. Com efeito, a 
chamada à santidade está patente, de várias maneiras, desde as primeiras 
páginas da Bíblia; A Abraão, o Senhor propô-la nestes termos: “anda na minha 
presença e sê integro”. (Gn 17 1.) (FRANCISCO, 2018, p.9). 
 

O texto do Papa avança e retrata sobre o chamado a santidade e alerta para os perigos que 

atrapalham a vida cristã no momento presente:  

1- O gnosticismo atual – uma fé fechada no subjetivismo, ou seja, uma individualidade 

que  se fecha nas coisas individuais e não faz pensar na vida em comunidade. 

2- O pelagianismo atual - tudo somente centrado nas forças humanas, onde o ser humano 

se garante sozinho na pretensão de estar no topo sempre, sem precisar de ninguém. Deus lhe 

parece distante e desnecessário a sua intervenção neste mundo. 

O que faz o cristão diferente neste mundo é se tornar santo, bem-aventurado. Para viver 

este espirito há uma necessidade de libertação de todo o egoísmo, da preguiça e do orgulho. O 

que significam essas expressões em nossos dias? A versão é do Evangelho de Mateus, como 

está na exortação Mt 5, 3-12: É uma inspiração para a prática da fé e o seguimento na cidade e 

na proposta evangelizadora. 

Na dinâmica de Jesus presente nas bem-aventuranças o amor é gratuito e se encontra 

com a força do Evangelho e ajuda a olhar a verdade se desviando das “miragens do tempo”, da 

virtualidade, da subjetividade . O Evangelho em sua força kerigmática continua sendo atual e o 
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testemunho dos cristãos deste tempo são uma força para a superação de lacunas e dores. Não 

se pode perder de vista o olhar da proximidade que transcende e supera limites. 

 

3 Ações para viver a espiritualidade dentro da cidade no dom da promoção do humano 

 

Com todas essas mudanças de época e dificuldades apresentadas dentro do contexto 

urbano, o mundo se mostra com um rosto novo, se percebe uma grande preocupação no 

pontificado de Francisco onde a igreja é chamada a dar novas respostas. Aqui serão apresentado 

alguns elementos que Maria Clara Bingmer oferece a teologia baseada na Exortação Apostólica 

de Francico Gaudete et exultate.: Santidade chamado à humanidade, que se apresenta  a seguir, 

são elementos que a autora trata nesta obra que merece atenção pois é relevante  para uma 

espiritualidade dentro da cidade e porque não ampliar mais para a evangelização?. Eis os três 

elementos: 

 
1)Paciência:  a etimologia da palavra paciência fala por si só: ciência da paz. 
Trata-se desenvolver uma ciência, um conhecimento da paz essa grande 
aspiração e necessidade do mundo contemporâneo. Não entende o papa como 
uma virtude dolorista e anuladora de iniciativa. Pelo contrário deve ser entendida 
como firmeza eu leva centrar a vida em Deus e seu Cristo e, a partir daí, tudo 
enfrentar e suportar. É a paciência feita de fidelidade e constância no amor. 
(BINGEMER, 2019 p. 119) 
 

O outro elemento que a autora apresenta é a Alegria, esta  pautada com ênfase no 

pontificado de Francisco: 

 
2)Alegria: igualmente dom do Espírito, como todas as outras virtudes, a alegria é 
marcada registrada da santidade. Um santo triste é um triste santo. E Francisco 
chama a tenção para essa verdade (...). Em um pontificado que deseja ser 
marcado pela alegria, e cujo o programa leva alegria no mesmo título – Evangelli 
Gaudium, a alegria do Evangelho. A alegria, que é um dom que o Espírito Santo 
que o Ressuscitado doa aos discípulos, é parte constitutiva desse pequeno 
tratado sobre a santidade proposto pelo papa.  (BINGEMER, 2019 p. 119) 
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A autora ainda fala da caridade para a superação das coisas passageiras deste tempo. 

Um contraste da euforia com alegria como se vê presente muitas vezes, por exemplo por meio 

de músicas que pregam o presentismo e o consumo exagerado dos bens disponíveis. Essa 

realidade já mencionada no início do texto que acaba em um vazio, sem reconhecer 

verdadeiramente a alegria. E o terceiro elemento que é muito importante para todos os 

pastoralistas e evangelizadores: 

 
3)Ousadia e ardor: o coração dos santos é sempre ardente. Ardente do amor de 
Deus, ardente de caridade, compaixão e desejo de serviço, diante dos irmãos. 
Sendo profundamente alegre a santidade cristã é ousada, ardente não reconhece 
o medo. Se há algo que Jesus afirmou durante toda a sua vida, foi a advertência: 
‘Não temais’ (Mc 6, 50). E a razão de não temer é a mesma que o Senhor Deus 
de Israel já havia comunicado a Abrãao; ‘Eu estarei contigo’ (Gn 26, 3). Da 
mesma forma, Jesus exorta seus discípulos a não temer, pois o mestre 
ressuscitou e restará com eles até o fim dos tempos (cf.28, 20) (BINGEMER, 
2019 p. 124) 
 

Maria Clara Bimenger trabalha essse elementos da exortação Gaudete et Exultate com 

clareza de ideias. No dom da liberdade e na espiritualidade sugere lembrar os próprios limites, 

reconhecndor também a presença de Deus que ajuda o ser humano a ser forte.   A vida em 

comunidade no mundo urbano requer testemunhos de santidade, para se edificar e dar bons 

frutos em um clima de oração e de vivacidade que busque o outro e contemple  

 

4 Considerações finais 

 
A sociedade está em constante mudança como já foi mencionado, por isso  a Igreja busca 

soluções para esse  tempo, lembrando sempre que a igreja são todos os batizados. Diante disso 

que todos  possam ajudar a espiritualidade cristã ser motivadora de novas atitudes dentro do 

mundo urbano, levando-a  uma cultura de paz proximidade e como aponta o Papa Francisco uma 

cultura do encontro. 
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Para isso, para é necessário um aprofundamento da fé e superação do anonimato. Um 

compromisso ético de superar a miséria desse tempo. Uma miséria que dilacera o ser humano 

em sua fé e razão, mas que na transcendência, na busca pela imagem e presença de Deus é 

cultivado a esperança de dias melhores, na luz que brilha no horizonte: 

 
O Senhor nos chama a acender as estrelas da noite [...], nos convida a olhar os 
verdadeiros astros, esses sinais tão variados que Ele nós dá para que não 
fiquemos parados, mas imitemos o Salvador que olhava estrelas para poder arar 
o campo. Deus nos acende estrelas para que sigamos caminhando. As estrelas 
brilham alegres, cada qual em seu lugar. Deus chama e elas respondem: ‘Aqui 
estamos’ (Br 3, 34-35). Mas o próprio Cristo é pano nós a grande luz e esperança 
e orientação em nossa noite, porque Ele é a ‘brilhante estrela da manhã’ (Ap 22, 
16b). (FRANCISCO, 2019 n. 33). 
 

A ação humana deve brilhar na escuridão da noite como sempre brilhou, desde os tempos 

antigos e que prevalece com no tempo da história. E assim todos os cristãos se tornam 

candeeiros diante dos apagões existências na humanidade e sejam iluminadores de sua cidade. 

Antes da luz elétrica nas grandes cidades existiam os ascendedores de lampiões públicos, estes 

antes eram a óleo, depois a gás,  pensemos na sensação de conforto e proteção que estes 

significavam. Pois que todos os cristãos do tempo presente sejam ascendedores de lampiões de 

corações e iluminem as escuridões da existência presente na cidade marcada pela cultura 

urbana. 

 

Palavras-chaves: cidade; pastoral urbana; espiritualidade; Igreja em saída; cultura do encontro; 

proximidade. 
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CUIDADOS PALIATIVOS E ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

Maria Inês Amaro Assunção de Melo 282 

Waldir Souza 283 

 

1 Introdução 

 

Essa discussão antropológica toma como base a antropologia filosófica de   Edith Stein 

para vislumbrar os Cuidados Paliativos na contemporaneidade. Pensar a pessoa humana na 

atualidade requer retornar ao aprimoramento da essência para aqui responder: O que constitui o 

ser humano? Para Edith Stein em sua obra, “La strutura della persona umana”, está representado 

pela teoria das práxis pedagógicas, como pressuposto explícito da visão de ser humano que 

compreende a análise fenomenológica, através do diálogo ideal com a filosofia e a teologia de 

São Tomás (STEIN, 1933- 2013, p. XIII). Considerando a antropologia enquanto pesquisa do ser 

humano que parte de uma disciplina filosófica que utiliza os resultados das ciências e, ao mesmo 

tempo, necessita da contribuição teológica para sua total delineação. Desta forma, Stein escolhe 

o método baseado na filosofia cristã ou a metafísica cristã, sobretudo na obra de São Tomás de 

Aquino. Nesta obra em específico, sua pesquisa está conduzida com base no critério que 

considera os resultados das análises filosóficas e os conteúdos de fé. Para que possam iluminar 

a escolha do método que permanece fundamental: o fenomenológico (STEIN, 1933-2013, p. XIV). 

Desta maneira, a releitura de Stein comporta para os Cuidados Paliativos possibilita na 

contemporaneidade ir para além dos conceitos básicos, onde a estrutura humana compreende 
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uma dimensão corpo, alma e espírito. Desta forma, o ser humano carrega em si à capacidade da 

transcendência. Conforme, lembra Duque (2017, no prelo) na cultura contemporânea a condição 

corpórea é o principal inimigo, ou seja, a condição de homem perfeito, vivenciado pela superfície, 

sucumbido à condição do corpo. Assim o corpo é manipulado e forçado, sendo que a tecnologia 

promete corpos perfeitos. 

 Neste contexto a vulnerabilidade, resguarda a humanidade ao passo que no sentido dos 

“Cuidados Paliativos” revela a fragilidade como condição à alteridade.              

 Portanto o conceito de Cuidados Paliativos é ampliado, dando importância à intervenção 

cada vez mais precoce, visando a prevenção do sofrimento:  

Os Cuidados Paliativos consiste em assistência multidisciplinar que melhora a qualidade 

de vida dos pacientes e suas famílias que enfrentam o problema associado com a doença que 

ameace a vida, busca através da prevenção e alívio do sofrimento por meio da identificação 

precoce e avaliação impecável e tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossocial e 

espiritual (WHO, 2002). 

O desenvolvimento dos Cuidados Paliativos resultou em uma abordagem, focada e 

direcionada aos cuidados e ao bem-estar geral dos pacientes (PESSINI; BERTACHINI, 2006).   

 

2 Fundamentação teórica 

 

2.1 A antropologia da pessoa humana 

Para Edith Stein, a antropologia filosófica conduz a relação intrínseca entre a leitura 

aristotélico-tomista da natureza do ser humano, assim como emerge da interpretação dos 

fenomenólogos Husserl e Conrad-Martius. Articula dois momentos: em relação aos termos e aos 

conceitos. O pensamento Tomasiano propõe demonstrar lentamente os mesmos conceitos: a 

alma é vida e a vida é a força vital, que se articula na força psicofísica e espiritual (STEIN, 1933- 

2013, p. XXI-XXII). 
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Por meio do retorno às coisas essenciais, considera contributo das pesquisas cientificas, 

particularmente biológicas, ou seja, procedentes de anteriores reflexões filosóficas. Sobretudo é 

necessário repensar o significado de matéria e forma, e a sua relação, que são argumentos 

cruciais das discussões de Stein com Tomás de Aquino. A intenção mais profunda do pensador, 

refere-se ao ser humano como microcosmo, esse o conceito de forma substancial e também à 

alma. Stein compreende essa contradição, para a qual a substancialidade da alma é a parte que 

se encontra com um corpo, que por sua vez tem a sua própria estrutura material e formal. Assim, 

qualifica e objetiva a posição tomasiana, e introduz o conceito de força vital para mostrar a vida 

presente no organismo vivente, o Leib, o corpo vivente é animado pela psique. Desta forma, a 

força pode ser psíquica ou também espiritual; o termo alma Seele, se divide em uma parte mais 

propriamente psíquica e em uma espiritual que se pode denominar de Geist (STEIN, 1933-2013, 

p. XXIII-XXVI). 

Assim a essência espiritual se liga em unidade com a parte material, por sua vez constitui 

o princípio de individualização, pelo processo espiritual, que está na unidade da alma Seele, 

compenetrada totalmente no corpo vivente e em virtude dessa, a matéria organizada se torna 

corpo vivente impregnado de espírito Geist, e torna-se espírito materializado. A compreensão da 

dimensão espiritual introduz o conceito de força espiritual em analogia à força vital, com um valor 

diferenciado. Paradoxalmente a força espiritual é a matéria dos espíritos que não possuem corpo, 

isto é, os anjos. Portanto, a matéria pode ser definida em diversos modos e não apenas aquilo 

que entendemos por matéria, pelo contrário, a matéria é a força (energia), e existem diversos 

níveis de força (STEIN, 1933- 2013, p. XXVI-XXVII). Duque (2015, p. 74) também faz menção ao 

ser humano em sua constituição e o exemplifica no contexto de Caim e Abel, ilustra a questão da 

igualdade (de espécie e filiação), e diferença (como pessoas e funções): na igualdade encontra-

se o desejo de posse de um objeto, neste contexto histórico este desejo está posto em relação 

ao amor de Deus.    

 Stein complementa que o ser humano se individuou em três dimensões, correspondentes 

às esferas do ato distinto qualitativo: corpórea, psíquica e espiritual e convalida a estrutura 
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tripartida, sendo essencialmente espírito. Na verdade, a atividade espiritual é própria da 

humanidade, mas também pode perceber que caracteriza o mundo dos puros espíritos, e se 

estende, segundo a sugestão de Stein, à toda a natureza. Porque a natureza é o reino da 

necessidade à qual se contrapõe aquela do espírito, e se manifesta também na partição dos 

fenomenólogos das ciências da natureza e da ciência do espírito, como reino da liberdade, o 

reino do espírito, e entende-se por toda a parte culminada em Deus que é puro Espírito. Para 

tanto as coisas criadas dependem deste Espírito, são formadas todas de matéria e espírito, mas 

há coisas que são puramente matéria e coisas puramente espirituais (STEIN,1933- 2013, p. 

XXVIII-XXIX). 

 

2.2 Cuidados Paliativos 

Os Cuidados Paliativos em sua definição “paliativo” vêm do latim pallium, que significa 

manto, cobertor. Durante as cruzadas, os cavaleiros recebiam o pallium, para protegerem-se das 

intempéries do caminho. Os Cuidados Paliativos no século IV, derivou do movimento de atenção 

aos pacientes chamado: hospice essa palavra vem do francês derivado do latim hospitium, e tem 

por significado hospedagem, hospitalidade, acolhimento e descanso. Posteriormente transferido 

aos hospitais, conventos e asilos. Na Idade Moderna ao contrário da antiguidade os Cuidados 

Paliativos, tem representatividade de cuidado voltado ao diagnosticar e curar, por isso, o 

movimento de resgatar o conceito em sua essência (CORRADI-PERINI; ESPERANDIO; SOUZA, 

2016, p.30).     

Pessini e Bertachini (2006) corroboraram fazendo menções aos Cuidados Paliativos 

modernos, conhecidos como hospice, em seu início histórico nos tempos antigos, cuja, filosofia 

de cuidado destinavam-se aos pacientes que estavam fora de possibilidades terapêuticas, e 

necessitavam dos Cuidados Paliativos ou filosofia do hospice como conhecemos atualmente. 

Sendo o foco central o cuidado dirigido à todas as ações e experiências pessoais dos pacientes 

e seus familiares que de certa forma, convivem com uma doença incurável e em muitas situações 

com a proximidade da morte. 
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 Para tanto os Cuidados Paliativos apresentam-se como modelo de atenção que escapa 

ao reducionismo biológico, e opera valores de humanização e de boas práticas de saúde, ou seja, 

aspectos considerados essenciais à dignidade da pessoa humana. Lidar com a dor, a perda, o 

sofrimento e a morte ultrapassam as cercanias do corpo físico. Portanto, os Cuidados Paliativos 

consideram a subjetividade constituída pelas crenças, culturas e contextos sociais nas quais 

estão inseridas as situações de vida e relacionamentos humanos (CAMON, 2011). 

 

3 Metodologia 

 

Procedeu-se uma revisão de literatura, através do método epistemológico sistemático a 

partir dos dados disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde, Portal de Periódicos da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação e Cultura, e livros. 

Sendo selecionados para este estudo o total de 15 bibliografias e foram utilizadas 10, que 

correspondem aos anos de 2006 a 2016. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

A estrutura do ser humano é constituída por três elementos complexos, indicativos: corpo 

vivente, alma e espírito. São territórios interiores nos quais possibilitam descobrir os elementos 

mais profundos do homem. A alma está articulada na coexistência da parte psíquica e espiritual, 

e possui um ponto móvel na consciência. O ser humano com todas as suas capacidades 

corporais e psíquicas, está sempre em formação, e esta formação educativa para a interioridade 

depende destes elementos (STEIN, 1933-2013, p. XXX-XXXI). A contribuição de Duque (2017, 

no prelo) para referir-se ao corpo e a relação com sua formação. Sendo, o corpo uma exposição 

ao outro, que se torna o “eu”, ou seja, o eu somente se reconheço no encontro com o outro 

consciente. O ser humano tem em si uma unicidade irrepetível, que acolhe o estranho e se 

identifica na incomoda presença corporal, assim o ser humano define-se em uma “inter-
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humanidade”.   Para referir a identidade humana, Duque (2014, p. 151) específica pelo 

representante de uma antropologia reguladora da identificação última “do si mesmo”, e uma 

ontologia do “ser-a-partir-de” e “do ser-para”. Portanto, considera o ser humano em sua 

identidade primordial um “ser hóspede”.  

O conceito de saúde e doença que Scilar (2007), denota está presente na relação 

histórica, ou seja, no relacionamento cultural, social, político e econômico. Para tanto, a saúde 

tem representatividades diferentes para as pessoas dentro de uma mesma cultura, pois perpassa 

por valores individuais, concepções científicas, religiosas e filosóficas.  Alvarez (2013) justifica a 

saúde humana enquanto “realidade” poliédrica e pluridimensional, não reduzível a um único olhar.   

Pensar as perspectivas paliativas como processo de construção inserido no princípio de 

responsabilidade. Fundamento para que a vida possa ser discutida em sua integridade.  De 

acordo, com Lévinas (1993 apud DUQUE, 2015 p.75) ao denotar o ponto crucial da 

responsabilidade do “sujeito”, que perpassa a identidade pessoal, e deixa de estar relacionada à 

substância individual com a qual cada um assume no sentido de afirmação pessoal. Assim, como 

Edith Stein, atribui ao ser humano a liberdade, a responsabilidade e a reciprocidade comunitária 

como fundantes de sua constituição.   Confirmando o mundo dos seres humanos pelo viés do 

mundo social, o qual cada um cumpre o papel e/ou diversos papéis os quais são determinados. 

Vê, no ser humano não somente um ser de execuções de papéis, mas também suas 

capacidades. Aquilo que tem em comum com os demais seres humanos, não somente a posição 

ocupada socialmente. Manifesta-se, também um ser humano pessoal e individual em suas 

particularidades, natureza Wesen, e seu caráter manifesto por expressões faciais, conscientes e 

não conscientes, das verbalizações e das experiências. Seres humanos são pessoas 

possuidoras de peculiaridade individual, cujo, sentido não responde somente às questões de 

intelecto, mas um confronto interior que vai além da exterioridade (STEIN, 1933-2013, p. 43). 

O humano não apenas desperta para a vida consciente, mas já é dado sua expertise a 

convivência em comunidade com outros seres humanos. Teoricamente é possível a formação de 

uma comunidade em ato com qualquer outro ser, assim como potencialmente é real a comunhão 
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com todos. As comunidades abraçam a todos e atualizam não somente mediante o único singular, 

comunidades atuais (STEIN,1933- 2013, p.189). Essas comunidades, surgem sem intervenção 

de vontade, e se baseia em condições e estilos de vida comuns como: classes escolares, 

comunidade de vilas. Sendo suas conexões originárias tais como: família, estirpe e povo. 

Considerando, as intervenções de atos livres, mediante as tomadas de posições e sentimentos 

recíprocos dentro da pessoalidade por conexões de amizades com base comum no âmbito de 

valores de vidas e de comum interesse (STEIN, 1933-2013, p.190). Pode-se compreender a 

comunidade paliativa que se distingue pela vida ‘interior’ e uma vida ‘exterior’ em um sentido 

diferente da distinção de respeito do único singular ser humana. A vida ‘exterior’ pode ser 

entendida pelo modo de agir, pela configuração de cooperações pacíficas. Ao contrário a ‘vida 

interior’ indicar tudo aquilo que é autoconfiguração, autoconservação e autoexpressão. A 

autoconfiguração compreende crescimento numérico, capacidade de prestações físicas e 

espirituais, coesão interior entre os membros. Progresso e conhecimento da vida e de fé e as 

habilidades práticas como: elaboração do próprio estilo, ou seja, dar forma à vida (usos e 

costumes), também e a organização estadual e jurídica (vida política). A auto-observação 

compreende a produção material de bens para as suas necessidades e a relativa regulamentação 

de troca (economia); o cuidado a saúde, a segurança e a assistência pública (‘política’). A 

educação dos jovens e a educação popular estão direcionadas a transmissão da consciência e 

da unidade de povo, cuja capacidade encontra-se no enfrentamento da vida (STEIN, 1933- 2013, 

p. 201-202). 

Segundo Duque (2011, p. 22) a modernidade e a pós-modernidade trouxeram ao homem 

transformações profundas e radicalizações individuais, concentrando a sacralidade ao próprio 

sujeito humano, considerando o indivíduo e o individual a sua própria relação com Deus. Esse 

processo de individualização do ser humano, fez uma ruptura com a alteridade, que no contexto 

de paliação pode-se considerar uma característica primordial e necessária a reflexão. Pois, 

denota a fragilidade do ser humano necessitado de subsídios interiores. Quando o ser humano 
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está desapropriado de sua interioridade, ou seja, de sua constituição fica imerso a dissolução 

individual, onde prevalece o externo o qual não sustenta a alteridade e a transcendência.       

Na estrutura de Stein a liberdade apropria de um lugar, onde o Eu que conhece, o Eu 

‘inteligente’, é capaz de reconhecer as motivações que vem do mundo dos objetos capta e os 

segue em modo voluntário e livre. Sendo, ao mesmo tempo um Eu que quer agir espiritual e 

voluntário e reconhece dependente do conhecimento integro/interior. O espírito é o intelecto e a 

vontade de conhecer e do querer que são condicionantes recíprocos. O ser humano apresenta 

sentimentos de desejo e aversão perante a determinadas coisas, por isso mesmo, esses 

aparecem agradáveis ou desagradáveis. Assim, a vida é motivada ao mesmo tempo por escalas 

de estados interiores as quais ocorrem mudanças de ‘humor’, e suas multiplicidades de atos 

intencionais, nos quais são qualidades objetivas, as quais denominamos de valores (STEIN, 

1933- 2013, p 111-113). 

 A teoria steniana descreve o ser humano, incluso em um contexto de ordem objetiva, ou 

seja, aquilo que existe no mundo que está inserido o agir do homem. De um lado, indica uma 

ordem objetiva daquilo que existe, o agir e de outro uma compreensão vivente dessa ordem que 

torna o torna o homem capaz de comportar de determinada maneira, ou seja, ‘conforme ao 

sentido’, o contexto. Cada obra educativa, que tende a ‘formar’ seres humanos, é guiada por um 

determinado conceito do ser humano, parte da sua posição no mundo, das suas tarefas na vida, 

das suas possibilidades práticas de plasmá-lo e de ‘formá-lo’ (STEIN, 1933- 2013, p. 3-4).    

No sentido de atenção à saúde, o conceito e o procedimento correspondentes aos 

Cuidados Paliativos, tem priorizado o cuidado à vida, à saúde, e à morte digna. Pessini e 

Bertachini (2006) ressaltam três pontos importantes para a reflexão e ação dos Cuidados 

Paliativos. Para os Autores, a implementação efetiva depende do compromisso do governo com 

a educação, e provisão de remédios essenciais.  As bases desses diversos fatores estão ligadas 

principalmente à dignidade da pessoa humana; são pontos cruciais dos Cuidados Paliativos e da 

teoria steniana que presentífica os elementos primordiais da pessoa humana e busca resgatar 

sua essência. 
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5 Considerações Finais 

 

Pensar a contemporaneidade nesta perspectiva dos Cuidados Paliativos, torna-se 

necessário compreender o conteúdo humano, considerando a espiritualidade enquanto caminho 

a transcendência. Este diálogo que contempla a teologia e atribui a estrutura do ser humano como 

binômio liberdade e responsabilidade, também aponta ao homem a sua condução, origem à 

interioridade na relação com o outro. E é na antropologia que os Cuidados Paliativos transpõem 

o fundamento de cuidado à pessoa humana. Por fim, este levantamento foi necessário ao 

conhecimento destas teorias para refletir sua transposição na atualidade. 

Diante da estrutura humana, é possível reler o cuidado em saúde que compreende todas 

as dimensões corpóreas, psíquicas e espiritual. Preservando a dignidade, os valores e as 

crenças, nessa fase de vida. 

Essa discussão desempenha a proposta de entrelaçar os aspectos das práticas paliativas, 

com base na antropológica filosófica e suas especificidades que correspondem a dupla matriz da 

formação humana da análise fenomenológica. 

 

Palavras-chaves: Cuidados Paliativos; Contemporaneidade; Teologia.  
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TEOLOGIA E SAÚDE MENTAL: uma contribuição paulina para o tratamento de 

doentes de depressão 

 

Fernanda Tramontini dos Santos284 

 

1 Introdução 

 

A Organização Mundial de Saúde (2018, p. 1) alerta que em 2015 no mundo, 322 milhões 

de pessoas, dentre eles, 11,5 milhões de brasileiros, sofriam de depressão. Trata-se da doença 

emocional que “causa máxima destruição do eu e o máximo de sofrimento”, esgotando o esforço 

interior e a identidade humana (DRANE, 2015, p. 17). Com ela, “existe quase sempre uma 

diminuição da autoestima e da autoconfiança e, frequentemente, ideias de culpabilidade e ou de 

indignidade” (CID 10, F30-F39). 

Segundo Dalgalorrondo (2018, p. 16), a espiritualidade, por ser fonte de “significação e 

ordenação da vida, de seus reveses e sofrimentos, é objeto privilegiado na interlocução com a 

saúde e os transtornos mentais”. Ocorre que, não raro, ouve-se que falta de fé e a possessão 

demoníaca são suas causas “espirituais”, prejudicando o acolhimento dos doentes e podendo 

agravar o quadro doentio. Mas será que esses argumentos são o melhor que os cristãos, a 

Teologia e as Sagradas Escrituras têm a oferecer? Que papel pessoas tão diminuídas de sua 

autoestima conseguiriam exercer, de modo que sejam aceitos (e se aceitem) por ela como 

necessários para sua edificação? 

Para que as conclusões sejam um caminho de esperança e não um juízo ou diagnóstico, 

partiu-se do olhar distorcido que os doentes têm de si. Daí surgiu Paulo, aquele que se considera 

fraco (1Co2,3, 1Co 9,22 etc.) e moribundo (2Co 6,9), para dialogar com eles a partir de uma 

 
284Tecnóloga em Gestão Pública pelo Centro Universitário Internacional UNINTER. Graduanda do Curso de 
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interpretação hermenêutica de 1Cor12,22-27. Sem propor o esforço individual quase sobre-

humano de Jó ou a necessidade de interpelação divina, como no caso de Elias (1Rs 19,5-7), 

esses versículos apontam para uma solução de cuidado e acolhimento salutar para o tratamento 

pois, “se a abstração distorcida é parte da doença, a interpretação melhorada tem de ser parte 

da cura” (DRANE, 2015, p. 155). 

 

2 Fundamentação teórica 

 

2.1 As Fontes Espirituais da Depressão 

 

Depressão envolve fatores físicos, psíquicos, socais e espirituais que se retroalimentam. 

Não é objetivo desse estudo distinguir dentre eles quais são causa(s) primeira(s) ou gatilhos 

(desencadeadores), mas os elementos espirituais que interferem no quadro de sintomas, 

doravante chamados “fontes espirituais da depressão”. É o que segue: 

Possessão demoníaca. Mazzali (2017, p. 53) afirma que os exorcistas mais 

conceituados apontam que entre 90 a 95% dos casos que parecem ser possessão são desordem 

psicológica ou psiquiátrica. Cita o Catecismo da Igreja Católica para afirmar que exorcismo busca 

expulsar demônios e as doenças psíquicas que devem ser tratadas pela medicina. Isso numa 

obra que visa afirmar que a existência de possessão demoníaca como fato. Logo, não afastada 

totalmente a hipótese da existência do mal, fica claro que não é regra, mas exceção.  

Vazio existencial. Frankl (2016, p. 101) afirma que a causa principal da depressão é 

sensação de falta de sentido para a vida (vazio existencial), originada de uma neurose 

sociogênica (não patogênica nem noogênica) e manifestada no desinteresse pelo mundo ou por 

mudá-lo. Para ele, sentido para a vida é a mais humana das necessidades, mas é frustrada pela 

sociedade industrializada que desvincula cada um de suas tradições e valores. A esse respeito, 

Sanches (2004, p. 32-33) pondera que não existe um único sentido para a vida, sendo que a falta 

dele pode levar os indivíduos a negarem a vida. Fala também que a necessidade de sentido é 
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intrínseca a cada um, mas é atribuído a partir da realidade cultural e precisa transcendê-la. 

Recordando Fides et ratio, o teólogo frisa ainda que a cultura pós-moderna, sob o signo do 

provisório e do efêmero, enfrenta uma crise de sentido: se antes as pessoas sentiam-se 

possuidoras do controle e de forte identidade, hoje, percebem-se controladas e transitórias.  

Religiosidade pervertida. As religiões podem agravar os sintomas, aflorando sentimento 

de culpa, impotência e vergonha (DALGALORRONDO, 2008, p. 190). O mesmo fala Servan-

Schereiber (apud Pessini, 2008, p. 57): se produzir um estado de calma, amor e senso de 

presença, a espiritualidade pode ser positiva, mas se for moralista, não é necessariamente 

saudável. Logo, a doença pode ser provocada pela “religiosidade pervertida”: a fé dos aflitos e 

sobrecarregados pelas tradições religiosas e pelas exigências da lei, a quem justamente Jesus 

prometeu descanso (GERSTEMBERGER; SCHAREGE, 2007, p. 127). 

  

2.2 O Magistério e a depressão 

João Paulo II. Se num documento anterior, associa a doença à negação de Cristo (JOAO 

PAULO II, 2001, p.1), o santo Papa passou a descrevê-la como uma enfermidade ligada a 

situações que prejudicam as relações humanas, relacionada ao consumismo e ao materialismo. 

Não raro, é acompanhada por crise existencial e espiritual, que impede de perceber o sentido da 

vida. Para ele, o papel dos cuidadores é recuperar a autoestima, a confiança, o interesse pelo 

futuro e o desejo de viver dos doentes a quem é preciso estender a mão, para que provem da 

ternura de Deus, sintam-se amados e se deixem guiar por Cristo (JOÃO PAULO II, 2003, p. 1). 

Francisco. O atual Pontífice exorta aos Missionários da Misericórdia, especialmente no 

sacramento da reconciliação, que não deixem de “misericordiar” e tomem a iniciativa -“primerear” 

- de encontrar os afastados. Pede que ajam como o pai da parábola: sem esperar desculpas do 

filho, simplesmente o abraça. Reconhece que sentir-se abandonado por Deus leva, algumas 

vezes, ao desespero e às várias formas de depressão, mas a misericórdia pega pela mão e 

reinsere na comunidade (FRANCISCO, 2018, p. 1). 
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2.3 Sobre os temas fraqueza e corpo em Paulo 

Fraqueza (astheneia). Para os fracos, fiz-me fraco a fim de ganhar os fracos (1Cor 9,22). 

Conforme Black (2017, p. 572), a fraqueza é o maior sinal do apostolado paulino, porque o 

identifica com o Deus crucificado, capacitando-o a superar as próprias debilidades. Diz ainda que 

no sentido antropológico, demonstra a dependência humana de Deus, incluindo a incapacidade 

de alcançar a graça por mérito próprio; sob a ótica cristológica, é o meio pelo qual o poder de 

Cristo se revela; já pelo viés da ética, fala do controle da liberdade dos “fortes" em respeito ao 

desejo dos fracos (escrupulosos) de amar a Cristo, recusando-se a comer certos alimentos.  Não, 

obstante, fala ainda que Deus busca os fracos, os incrédulos e os hostis para redimi-los, 

equipando-os com sua força. 

 Corpo (soma). Fung (2017, p. 292) diz que corpo é a soma de todos os cristãos, que 

são os membros, envolvidos solidariamente em suas experiências de vida e compartilhamento 

de destino, onde sentimentos de inferioridade ou arrogância diante do próprio papel são 

descabidos. Bem assim, Dunn (2008, p. 632) diz não haver distinção entre ministrantes e 

ministrados. Se Barclay (2018, p. 381) apoia uma ética social rearranjada em Paulo, em que a 

existência das hierarquias persiste, porém, o primeiro é aquele que primeiro prestigia os outros, 

para Arbiol (2018, p. 95-99), ele construiu uma pequena teologia do corpo em que Cristo, 

esvaziado na cruz, fez dos estigmas humanos lugar especial da revelação divina. Assim, os que 

possuíam inconsistência de status (pobres, doentes etc.), por seus sofrimentos, puderam se 

identificar com Ele. Assim, essa teologia paradoxal pede uma Igreja cujo rosto sejam os loucos, 

os debilitados e os pobres, refletindo o Deus do Crucificado.  

 

2.4 Agostinho e a Trindade do Amor  

Conforme Soares (2018, p. 236-238), a personalidade e as circunstâncias da vida de 

Agostinho aproximam-no de Paulo. Para ambos, o que define a vida cristã não é a pureza dos 

eleitos, incapazes de misericórdia, mas a acolhida pela fé da graça salvadora, assim, Santo 

Agostinho seria para ele o segundo momento paulino, fundamental para a redefinição do 
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cristianismo de seu tempo. 

Para Agostinho, uma vez feito à imagem e semelhança de Deus (Gn1,26), o ser humano 

contém realidades trinitárias (tríades) imperfeitas para sinalizar a existência do Criador. Na tríade 

do Amor (Deus-Pai é o Amante; Deus-Filho, o Amado; Deus Espírito Santo, o Amor recíproco e 

derramado em Pentecostes) é quando melhor descreve a Trindade enquanto suas relações 

(DANTAS, 2013, p. 151-153).  

 

 

3 Metodologia 

 

Para subsidiar a interpretação hermenêutica, foi realizada revisão bibliográfica sobre 

quatro pilares: (I) as fontes espirituais de depressão; (II) posicionamento do Magistério; (III) o 

sentido de “fraqueza” (astheneia) e “corpo” (soma) nesses versículos; e (IV) Agostinho e a 

Trindade do Amor (IV). Essa estrutura pretende atender às regras hermenêuticas de Clodovis 

Boff (2014, p. 42): escuta obediente e orante da Palavra; contextualizá-la historicamente; fixar o 

sentido originário; considerar a Tradição e o Magistério. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

Sem desconsiderar os componentes biológicos e psíquicos da doença, resta evidente que 

raríssimos casos são de origem demoníaca (MAZZALI, 2017) e muitos se trata de vazio 

existencial (FRANKL, 2016; JOÃO PAULO II, 2003), provocado pela falta de resposta eficaz por 

parte da cultura à necessidade humana de sentido (SANCHES, 2004; FRANKL, 2016) que está 

em crise (Fides et ratio, apud SANCHES, 2004). Além disso, nem sempre é salutar a 

espiritualidade que a Igreja vem oferecendo, podendo ser rica de um Deus moralista 

(DALGALORRONDO, 2008; SERVAN-SCHREIBER, apud PESSINI, 2008) ou que abandona 

(FRANCISCO, 2018), chegando a ser pervertida (GERSTEMBERGER; SCHRAGE, 2007). Desse 
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modo, associar depressão à falta de fé é, senão um erro, ao menos imprudência, pois a perda de 

sentido para a vida está mais associada com não haver de algo sólido para se crer ou na sua 

distorção. É uma doença do mundo! 

E mesmo que, por um momento, o Magistério tenha sugerido que a depressão pudesse 

estar relacionada com a negação de Cristo ou, em outras palavras, à falta de fé (JOÃO PAULO 

II, 2001), logo depois adotou uma postura de acolhimento (JOÃO PAULO II, 2003), consonante 

com as ideias de Frankl (2016). Então, mesmo sem voltar a falar da doença como tema central, 

veio oferecer uma solução que não parte do doente (impossibilitado de “primerear”), mas da Igreja 

que simplesmente o abraça (FRANCISCO, 2003). 

Considerando que todos têm seu carisma a desempenhar no corpo de Cristo, que é a 

Igreja (FUNG, 2017), mesmo que não ativamente (DUNN, 2008), e que o fraco tem local 

privilegiado na hierarquia paulina (BARCLAY,2018), resta responder que carisma um deprimido 

se sentiria apto de exercer dentro de sua comunidade de modo que seja aceito (e se aceite) como 

necessário para a edificação dela. Ora, se unida essa imagem de Deus-Filho como Amado 

(AGOSTINHO apud DANTAS, 2013) à proposição de que a kénosis permite a identificação dos 

de caráter inconsistido (ARBIOL, 2018) com Ele, tem-se que os deprimidos, com suas cruzes, 

podem assumir no corpo o papel de amados, constituindo, ao lado dos pobres e loucos, o rosto 

da Igreja (ARBIOL, 2018).   

Diante do exposto, tem-se que 1Cor 12,22-17285 pode ser lido assim: os doentes de 

depressão podem se perceber fracos ou menos honrados (v.22), mas, experimentando as cruzes 

da depressão, são muito necessários, porque neles Deus manifesta sua força e por revelarem 

que a cultura pós-moderna está adoecida de vazio existencial. Cabe à comunidade a iniciativa 

 
285 22Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários, 23 e aqueles que 
parecem menos dignos de honra do corpo, são os que cercamos de maior honra, e os membros que são menos 
decentes, nós os tratamos com maior decência; 24 os que são decentes não precisam de tais cuidados. Mas Deus 
dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos nobre, 25 a fim de que não haja divisão no corpo, 
mas os membros tenham igual solicitude uns com os outros. 26 Se um membro sofre, todos os membros compartilham 
o seu sofrimento; se um membro é honrado, todos os membros compartilham sua alegria. 27 Ora, vós sois o corpo de 
Cristo e sois seus membros, cada um por sua parte. 



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

677 

de cuidar286, sem julgamento, simplesmente abraçando-os, para que, percebendo-se amados, os 

doentes redescubram a alegria e a esperança, recuperem a autoestima e o desejo de viver e se 

deixem guiar por Cristo. Os esforços dos amantes revelam uma hierarquia misericordiosa em que 

o primeiro é o primeiro a servir (v.25), sem que isso seja causa de arrogância ou de sentimento 

de inferioridade, mas sinal de mútua independência e pertença ao Corpo de Cristo. E, à medida 

que vão acolhendo e reinserindo os amados de volta ao seio da comunidade, também eles são 

paulatinamente curados (v.26). Aprouve a Deus amar igualmente os membros do Corpo do Seu 

Filho, sejam eles o rosto que revela o Crucificado, seja os braços e mãos acolhedores, que 

revelam a hierarquia do Reino (v.27). 

 

5 Considerações Finais 

 

A leitura de 1Co12,22-27, com respaldo magisterial, patrístico e exegético, em diálogo 

com as demais ciências - especialmente a Medicina, a Psicologia e a Bioética - torna possível 

uma interpretação hermenêutica segura e eficaz que ofereça um caminho de esperança e 

acolhimento aos milhões que ora padecem de depressão no mundo.  

Esse excerto paulino, uma vez atualizado, deixa evidente que esses doentes não são 

endemoniados, pessoas sem fé ou abominadores de Cristo. Ao contrário: os deprimidos, 

carregando suas cruzes, apenas mostram que hoje todos vivem em um mundo que já não oferece 

sentido sólido para se viver, mal este experimentado por toda a humanidade, em maior ou menor 

grau. Na condição de Amados - assim como é amado o Filho pelo Pai - tornaram-se os mais 

necessários por evidenciarem, naquilo que parece ser fraqueza, o rosto frágil do próprio Deus 

Encarnado e, também, por revelarem que algo em toda a sociedade pós-moderna líquida precisa 

ser curado.  

 
286 No v.24, a partícula “tal” torna a expressão “cercamos de maior honra” análoga ao substantivo “cuidado”.  
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Não somente os ateus ou os não batizados adocem: são inúmeros os crentes hoje 

deprimidos e a Igreja, em todos os níveis, pode estar falhando ao não garantir a todos, crentes 

ou não, um sentido para viver condizente com a novidade de Cristo ou por pregar um Deus-Pai 

tirânico, pecadocentrista e sexista, que os acusa culpados, sempre culpados. Por outro lado, além 

de uma doutrina verdadeiramente amorosa e sólida, contém outros tantos aptos a serem Amantes 

– tal como o Pai - constituindo as mãos e braços desse imenso Corpo, capazes de acariciar o 

rosto de Cristo, que são esses doentes. É preciso conectá-los, para que, sob a ação do Espírito 

Santo - o Amor, todos se curem e redescubram a alegria e esperança. É essa a resposta que a 

moral católica pode oferecer: amados precisam de amantes, o amor quer amar.  

 

Palavras-chaves: Teologia; saúde mental; depressão; falta de fé; Paulo. 
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O PERFIL DA GERAÇÃO UNIVERSITÁRIA: cenários, análises e perspectivas de 

diálogo 

 

Rosinei Costa Papi Dei Agnoli287 

 

1 Introdução 

 

A contemporaneidade vem marcada por uma mudança de época, e emerge um tempo em 

que se percebem traços bem peculiares no mundo de hoje, como a grande crise de sentido e de 

valores, a desmobilização social e política, a descrença nas instituições, a fragmentariedade e 

superficialidade relacional, e o imediatismo.  

No momento atual veem-se profundas e rápidas transformações no cenário sociopolítico 

e cultural com reverberações efetivas e diretas nas juventudes, e em especial, na geração 

universitária. Urge que se compreenda esta realidade e os seus interlocutores. A identificação do 

perfil da geração universitária torna-se crucial para a construção de um caminho dialogal em um 

contexto tão singular e plural. 

A pesquisa objetiva conhecer/identificar o perfil da geração universitária, e mais, analisar 

e comparar com outras pesquisas realizadas pela PUC Minas (1990 e 2013) e a UFMG (2017), 

a fim de facilitar a abertura ao diálogo e ouvir os apelos, as propostas, as ideias, os desejos, os 

medos, as angústias para encontrar caminhos humanizadores. 

Portanto, cabe sempre no decorrer da história e do tempo indagar: qual é a realidade 

juvenil hoje? O que pensam? O que creem e/ou descreem? Quais os sonhos e desejos? Como 

dialogar? Como acompanhar esses jovens no seu dia a dia, em seus projetos de vida? Para tanto 

é preciso ouvir os jovens, conhecer os desafios do mundo juvenil e perceber as possibilidades e 
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oportunidades que se apresentam para escutar e dar-lhes espaços de debate e diálogo, vale 

dizer, oportunizar à geração universitária a vez e a voz.  

 

2 Fundamentação teórica 

 

Para a realização da pesquisa será necessário significativo estudo sobre técnicas de 

pesquisa e o perfil das juventudes e da geração universitária. Já existe um bom caminho 

percorrido sobre isso e ele servirá de referência. 

Desta forma, os aportes teóricos para esse processo estão presentes em artigos, 

relatórios e livros que tratam de investigações sobre juventude universitária, como: “Geração 

universitária da PUC Minas: o que mudou entre 1990 e 2013” (2014), “Perfil do estudante da 

PUC-MG” (1991), “Perfil do estudante das instituições católicas de ensino superior” (1992), de 

Paulo Agostinho Nogueira Baptista; “Tendências religiosas entre a população universitária: um 

estudo de caso” (2014), de Pedro de Assis Ribeiro de Oliveira e Roberlei Panasiewicz; “A 

religiosidade jovem” (2009), de Jorge Cláudio Ribeiro; “Retratos da Juventude brasileira: análises 

de uma pesquisa nacional” (2005), de H.W. Abramo, “Juventudes: outros olhares sobre a 

diversidade” (2007), de M. Abramovay, “Juventude e secularização: Estudo dos impactos da 

secularização e das condições de crença entre jovens universitários da PUC Minas Betim” (2015), 

de Eurides Rodrigues; “Religião e juventude: novos carismáticos”, de Flávio Munhoz Sofiati 

(2011), e outros.  

O estudo dessas pesquisas e das suas bases teórico-investigativas servirá para a 

montagem do formulário e execução da pesquisa.  

Para tratar da temática sobre as perspectivas da ação dialogal no âmbito universitário – a 

realidade da geração universitária contemporânea, o perfil das juventudes e a missão da pastoral 

juvenil, a análise histórica e a mudança de época, as concepções, os desafios e as urgências no 

mundo juvenil – a pesquisa em questão aprofunda o estudo dos documentos eclesiais e da 

bibliografia pertinente apontada, entre os autores Paulo Agostinho Nogueira Baptista, Pedro de 
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Assis Ribeiro de Oliveira, Miriam Abramovay, Regina Novaes, Zygmunt Bauman, Roberlei 

Panasiewicz, Jorge Cláudio Ribeiro, João Batista Libânio, Eurides Rodrigues, Wagner da Silva 

Teixeira, Luiz Gonzaga de Souza Lima, Ivna Sá dos Santos, Ariane Vieira Leite, Luiz Alberto 

Gómez de Souza, Hilário Dick, José Oscar Beozzo e outros.  

Na análise e comparação de dados secundários para conhecer a geração universitária da 

PUC Minas em Poços de Caldas, a base teórica encontrará sustento nas pesquisas de Paulo 

Agostinho Nogueira Baptista (1990 e 2013) e UFMG (2017), Eurides Rodrigues (2015). 

 

3 Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva quali/quanti que investigará na cidade de Poços de 

Caldas, na PUC Minas, o perfil da geração universitária, comparando posteriormente com dados 

de outras pesquisas realizadas na PUC Minas (1990 e 2013) e UFMG (2017).  

A investigação será delineada como descritiva, pois segundo Gil o método descritivo se 

refere à exposição de “características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”, visto que tal investigação se propõe a traçar o perfil 

dessa geração. (GIL, 2007, p.42). 

É classificada, também, como pesquisa exploratória, porque envolve o levantamento de 

referências bibliográficas, além de “entrevistas com pessoas que têm experiências práticas com 

o problema pesquisado; e análise de exemplos que ‘estimulem a compreensão’”. (GIL, 2007, p. 

41). 

Serão realizadas entrevistas com universitários por meio de questionário on line, por 

amostragem, de acordo com áreas de graduação ofertadas no campus: exatas, biológicas e 

humanas. Para isso, será submetido projeto na Plataforma Brasil para avaliação e autorização 

do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC Minas. Os universitários que concordarem em participar 

deverão assinar o TCLE. As entrevistas contemplarão dados dos entrevistados, a fim de captação 

do perfil da geração universitária, seguindo o modelo já realizado na universidade, de modo a 
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possibilitar análises comparativas. As perguntas estruturadas e encadeadas objetivarão trazer as 

opiniões dos entrevistados. (CRESWELL, 2010).  

Como nos apresenta Gil, as entrevistas possibilitarão ter “mais liberdade para apresentar 

os resultados” tendo em vista que permitirão acessar a realidade e o universo dessas pessoas 

que oferecem as práticas e até mesmo o perfil dos universitários, oportunizando uma análise 

profunda do que será pesquisado e ainda, “explanar os fatores que influenciam na ocorrência 

dessas características.” (GIL, 2007, p. 135). 

O questionário será aplicado como teste de compreensão e tempo de resposta, 

primeiramente para alunos de Cultura Religiosa, de diversos cursos da Universidade, e de grupos 

de estudo e pesquisa no segundo semestre de 2019. E aplicação da versão final no primeiro 

semestre de 2020. 

As questões propostas serão sobre dados gerais (sexo, raça, idade, naturalidade, 

residência, estado civil); dados socioeconômicos (trabalho, responsabilidade financeira do 

domicílio, número e tipo de moradores do domicílio, contribuição para renda familiar, renda 

familiar, classe social); dados escolares e acadêmicos (escolaridade do estudante e dos pais ou 

responsáveis, avaliação das disciplinas de Cultura Religiosa e Filosofia e da Pastoral, 

expectativas em relação à Extensão, à Pesquisa e à continuidade dos estudos, bolsas, satisfação 

com o curso e critério de escolha); caracterização religiosa (filiação religiosa, religião dos pais, 

frequência religiosa, avaliação da própria religião/religiosidade/espiritualidade, das doutrinas, dos 

valores religiosos, da moral, do seguimento e das lideranças, identificação de tipos de católicos); 

caracterização sociopolítica e cultural (distribuição do tempo em atividades diversificadas, 

participação em redes sociais, uso/consumo e avaliação sobre drogas, avaliação das eleições 

2018 e do governo atual, participação em movimentos socioculturais e políticos, preferência 

partidária e critérios de escolha política) e dados sobre sexualidade (tipo de parceiros na relação 

sexual, a idade da 1ª relação, uso de prevenção, identificação da expressão da sexualidade, 

paternidade/maternidade, número de filhos, idade do 1º filho, desejo de gerar filhos ou mais 

filhos). 
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A PUC Minas Campus Poços de Caldas contava, no final de junho de 2019, com cerca 

4.500 alunos matriculados no primeiro semestre. Inicialmente, pensando numa confiabilidade de 

95%, para uma margem de erro de no máximo 5%, a amostra a partir de sorteio aleatório, 

estratificando por sexo e curso, nos turnos manhã e noite, deverá ser de 700 estudantes, 

sorteando dentre eles o número de 400 respondentes. Tal previsão deverá ser conferida com o 

apoio de estatístico quando forem encerradas as matrículas.  

Será utilizada a técnica de avaliação qualitativa por meio de um grupo focal a fim de 

explorar os dados encontrados. O grupo focal é “uma técnica de pesquisa no qual o pesquisador 

reúne, num mesmo local e durante certo período, uma determinada quantidade de pessoas que 

fazem parte do público-alvo de suas investigações, tendo como objetivo coletar, a partir do 

diálogo e do debate com e entre eles, informações acerca de um tema específico.” (CRUZ NETO; 

MOREIRA; SUCENA, 2002, p.5). 

Portanto, a pesquisa do perfil da geração universitária da PUC Minas em Poços de Caldas 

propõe além da análise da temática, das pesquisas e dados secundários levantados, também a 

aplicação de questionário online por meio de ferramentas específicas, a estruturação do banco 

de dados, a escolha das principais categorias comparativas, a técnica de grupos focais a fim de 

explorar os dados encontrados, especialmente em relação às perspectivas pastorais. 

Importa destacar que a pesquisa será realizada no Curso de Mestrado em Ciências da 

Religião, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, que aborda 

esse fenômeno de forma interdisciplinar. Está associada à linha de pesquisa “Religião, Política e 

Educação”, na qual participa o Prof. Paulo Agostinho N. Baptista, e aos seus projetos “Religião, 

Teologia e suas interfaces com a Educação e a Juventude” e “O que pensam e que tipo de perfil 

tem a juventude universitária: estudo comparativo de pesquisas sobre geração universitária e 

religião”. 
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4 Resultados e Discussão 

 

A pesquisa, em desenvolvimento, possibilitará identificar o perfil atual da geração 

universitária e perceber que é distinto de outras épocas, e ainda, há inúmeros contrapontos que 

precisam ser confirmados, dentre eles: a conexão e o desvínculo institucional; o imediatismo, as 

subjetividades versus adesão à tecnologia e às concepções científicas; a mobilização de massa 

e a desmobilização política; a participação política; a abertura à espiritualidade e a resistência à 

religião. 

Será capaz de verificar as similitudes e as diferenças nas gerações universitárias por meio 

da análise comparativa. E assim, a partir da realidade, encontrar novos caminhos de diálogo e 

humanização. 

Ao olhar a realidade dos jovens é perceptível a desilusão em relação ao campo político e 

a descrença nas instituições para a solução dos conflitos sociais e a construção de um mundo 

mais justo. Há entre eles a percepção de que os políticos buscam mais o poder e a satisfação 

pessoal do que o bem comum. “Não acreditam que as instituições levem a vida a sério e, por 

isso, criticam-nas e não participam delas ou, pior, negam-nas.” (CNBB, Civilização do Amor, 

2013, p.52, n.57-58).  

Hoje, permeia no mundo, um tempo de grandes ansiedades e angústias, por diversos 

motivos (financeiro, estético, religioso, acadêmico, entre outros). Tempos e cenários de grande 

instabilidade, solidão, enfraquecimento e decomposição dos laços humanos e sociais, dos 

vínculos comunitários e das parcerias. 

O mundo contemporâneo é atravessado por múltiplas crises. Percebe-se a aguda crise 

de valores e de sentido. “Oferece-se aos jovens um mundo em que o que era vital perdeu o 

sentido, aonde se vão dissipando a integralidade do ser humano e o que é solidário, justo e 

sonhador (...)”. (CNBB, Civilização do Amor, 2013, p.50, n.52).   

Vê-se a centralidade carregada no indivíduo em detrimento aos valores e interesses 

coletivos. Percebem-se a fragmentariedade social, os novos comportamentos e os pensamentos 
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multifacetados que dificultam a compreensão e a leitura dos acontecimentos e do mundo. Há 

diversidade de ideias e paradigmas e uma sociedade modificada no seu modo de ser, relacionar 

e agir.  

Cabe, portanto, sempre a reflexão para ressignificar os processos, a metodologia, as 

estruturas, o caminho diante das indagações: Que mundo e que tempo são estes? Quem são os 

protagonistas hoje? Quais seus anseios, desejos, crenças e possibilidades? Para onde 

caminham as juventudes? Suas esperanças e lutas? 

 

5 Considerações Finais 

 

Sabe-se cada vez mais, e com plena consciência, que se vive em um mundo plural e 

globalizado, em um mundo cercado de informações. Enfrenta-se uma acelerada mudança de 

época e sucessivas transformações tanto sociais e políticas, como culturais, com grande 

velocidade, e assim, surgem no cenário contemporâneo desafios, questionamentos e realidades 

múltiplas.  

Vê-se a aguda crise de sentido e de valores, e um tempo de desmobilização social e 

despolitização. Há um enfraquecimento do ideal do bem comum, da cidadania e da participação 

popular, em especial da juventude. A realidade aponta a desilusão em relação ao campo político 

e a descrença nas instituições sociais. 

Importa destacar que existe uma pluralidade de mundos juvenis. Percebe-se uma 

multiplicidade e diferenciação entre os contextos e culturas dos mundos juvenis. Esta faixa etária 

compõe-se de vários grupos que vivem de modos diversos uns dos outros. Assim, em muitos 

lugares usa-se a terminologia “juventudes” para designação desta fase e tempo da vida. De fato, 

são juventudes que enfrentam realidades e oportunidades diferenciadas. Muitos jovens têm 

acesso às oportunidades oferecidas pelo mundo globalizado enquanto outros experimentam a 

marginalidade e a exclusão. Estas juventudes precisam ser compreendidas em suas vidas 

concretas. 



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

688 

Os jovens vivem ameaçados em sua vida, em seus direitos e em seus corpos. Os desafios 

que enfrentam são muitos e entre eles vê-se a ausência de referência, de modelos e lideranças, 

a crise de orientação, a grande diversidade de propostas e poucas oportunidades, e a crescente 

desigualdade social. Evidencia-se entre os jovens o pouco discernimento, o imediatismo, o 

consumismo desenfreado e o hedonismo exacerbado. Nesta realidade juvenil grassa a violência, 

a agressividade, o vazio existencial, a descrença nas instituições e as relações superficiais e 

descartáveis. 

Atentar-se para as crises que perpassam a sociedade, e em especial este mundo juvenil. 

A antropóloga Regina Novaes escreve que “a juventude é como um espelho retrovisor que reflete 

e revela a sociedade de desigualdades e diferenças sociais”. (NOVAES, 2006).  

Os desafios presentes na vida cotidiana da geração universitária exigem, 

indubitavelmente, atenção e conhecimento desta realidade e seus interlocutores, a fim de 

promover o diálogo e estratégias de ação.  

A Universidade busca um novo tempo, ou a ressignificação de todo o processo 

educacional ou perderá o espaço privilegiado na formação das pessoas. Cabe repensar sua ação 

diante do novo que se impõe e a partir do resgate da própria identidade. Examinar sua pluralidade 

e diversidade, a própria estrutura e como se relaciona com seu entorno social e seus 

interlocutores. 

Nesse sentido, torna-se fundamental a participação e o engajamento dos educadores e 

educadoras, da geração universitária, da comunidade acadêmica, internamente e em todos os 

âmbitos da sociedade, pois não há caminho possível para juventudes mais felizes, uma 

sociedade mais humana e mais justa, fora da política e da educação, do diálogo e do humanismo 

solidário. 

 

Palavras-chaves: Geração universitária; religião; diálogo; juventudes; crise.  
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RITO GRECO-CATÓLICO UCRANIANO: a riqueza da espiritualidade oriental na 

Igreja 

 

Ariane Andruchechen288 

Márcio Luiz Fernandes 289 

 

 

1 Introdução 

 

A Igreja, como demonstra a história, foi se desenvolvendo a partir das experiências de 

fé. Quando os apóstolos começaram a evangelizar os povos, respeitaram seu modo de vida, 

buscando a partir dos elementos culturais locais, falar do Messias e do único Deus. Com seu 

modo de celebrar o divino, incluíram em seus rituais, as suas experiências mais profundas, 

fazendo da Liturgia um encontro com o céu. Dessa forma, a Igreja de Cristo manifesta sua 

diversidade e riqueza preservando sua herança através dos diversos Ritos que são a expressão 

da sua inserção nas múltiplas culturas.  

Este trabalho tem por objetivo esclarecer resumidamente a origem do “Ritos” na Igreja, 

especificamente da Igreja Greco-Católica Ucraniana com presença significativa no Brasil, 

propondo-se trazer alguns principais elementos da espiritualidade do Oriente cristão, também 

patrimônios da Igreja. O Rito Bizantino é uma herança comum, vivenciado tanto por católicos, 

como ortodoxos. A sua espiritualidade é uma riqueza da Igreja, tendo elementos constitutivos já 

nos primeiros séculos, estando em plena união com a Igreja de Roma.  

 

 
288 Bacharel em Teologia e Mestranda Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PPGT-PUCPR. E-mail: 
cheandruari@gmail.com 
289 Professor do Programa de Pós-Graduação Mestrado e Doutorado em Teologia – PPGT- PUCPR – E-mail: 
marciovisconde@yahoo.com.br; 
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2 Fundamentação teórica 

 

As diversas experiências de fé mostram as várias maneiras de compreender o divino no 

meio do povo e os grupos que dela surgiram. Para relatar a formação da Igreja destaca-se como 

dado fundamental o fato de Jesus ter chamado doze homens recebendo o nome de apóstolos 

(Mt 10,2). A pequena comunidade dos apóstolos, após uma experiência transformadora com o 

Nazareno recebe o Espírito Santo (At 2,1). O que eles representam, o que presenciaram, o seu 

modo de praticá-lo nas comunidades cristãs, torna-se a base para construção da fé (PIERINI, 

2006, p. 47).  

Os apóstolos e os demais discípulos que foram unindo-se aos doze na fé e missão, 

dirigiram-se a diversos lugares e continentes formando novas comunidades cristãs290; das quais 

aos poucos se constituíram em grandes centros, chamados de Patriarcados291. No Ocidente, 

Roma; e no Oriente, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. A fé foi propagada 

mesmo com as perseguições aos cristãos nos primeiros séculos da Igreja (KHATLAB, 1997, p. 

34; PIERINI, 2006, p. 49-50). Formaram-se assim grandes centros para a fé cristã, e passa-se a 

atribuir características nas celebrações litúrgicas, especificamente, na Palavra de Deus e na 

Eucaristia. Portanto, começa-se a configurar dentro da Igreja os ritos (SCHILLER, 2008, p. 24-

25).  

Mais tarde, acontece a separação política entre Ocidente e Oriente sob o Imperador 

Teodósio (324), pois este, prestes a morrer divide o Império entre seus dois filhos, tendo o Império 

Romano do Ocidente, sede em Roma e o Império Romano do Oriente, sede em Constantinopla, 

ambos cristãos. O lado cristão Oriental foi adquirindo certa autonomia em relação ao lado cristão 

 
290 Sempre com o cuidado em manter a sucessão apostólica. 
291 “A instituição patriarcal fora estabelecida pela primeira vez em Calcedônia (451), segundo a ordem hierárquica 
que punha em primeiro lugar a antiga Roma; em segundo, Constantinopla, a ‘nova Roma’; em seguida, Alexandria, 
Antioquia e Jerusalém. Tomando por base esse critério, o Bispo de Roma era considerado e reconhecido como o 
primaz honorário de toda a Igreja, mas patriarca efetivo somente do Ocidente (e somente dele) ” (PIERINI, 2006, p. 
58). 
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Ocidental, seja quanto à administração, ou as práticas de culto. Um foi se caracterizando pela 

cultura latina e o outro pela cultura grega, buscando adaptar-se as culturas locais (SCHILLER, 

2008 p. 25-26).  

O Ocidente gradualmente constituiu-se como tradição litúrgica latina ou rito latino, embora, 

antes da unidade litúrgica houvesse vários outros ritos regionais. Já no Oriente, distinguiram-se 

duas famílias de tradições litúrgicas: a Antioquena, com origem na Antioquia da Síria, um dos 

centros cristãos mais importantes da antiguidade; e a Alexandrina, com origem a partir de 

Alexandria, grande centro cultural e importante para o cristianismo. Na tradição ou família litúrgica 

Antioquena atualmente fazem parte: o rito Caldeu, Malabarês, Sírio, Malancarês, Armênio, 

Maronita (único rito totalmente católico) e o Bizantino. Também no Rito Bizantino incluem o sub-

rito Melquita, que é adotado pelos árabes e, o grego, adotado por nacionalidades específicas, 

com diferença mínima nas celebrações, como Bulgária, Romênia, Ucrânia, Rússia, Belarus, 

Eslováquia, Sérvia, Geórgia. E na tradição alexandrina pertence o rito Copta (do Egito) e o rito 

Etíope (representa o cristianismo na África de influência etiópica) (SCHILLER, 2008, p. 29-33). 

Por isso, quando se fala “Igrejas Orientais”, não está limitando a uma designação geográfica, 

mas, o seu entendimento compreende as antigas tradições cristãs consolidadas no Império 

Romano do lado Oriental e das que foram geradas do resultado da missão evangelizadora de 

cristãos nesses territórios, tendo como exemplo os povos eslavos (SCHILLER, 2008, p. 26). 

Apesar de todas as tentativas de Roma e Constantinopla viverem juntas, em 1054, houve 

a separação, chamado de cisma histórico, também designado como Cisma Oriental (KHATLAB, 

1997, p.31). As duas partes da Igreja vinham se afastando há muito tempo, devido a vários 

fatores: políticos, culturais e geográficos. Também o fechamento, a falta de diálogo e muitas 

outras acusações pastorais e teológicas de ambas as partes, contribuíram para tal fim. Mas, como 

razões importantes para a separação, consideram-se duas questões religiosas: uma se relaciona 

a uma frase do Credo Niceno-Constantinopolitano, chamado “Filioque” (que o Espírito Santo 

procede do Pai “pelo Filho”), e a outra foi a reivindicação do Papa Romano de ter autoridade 

suprema sobre a Igreja Oriental e seus Patriarcados (PIERINI, 2006, p. 97-101). É importante 
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ressaltar que os pesquisadores têm evidenciado que a excomunhão entre o Papa e o Patriarca 

Miguel I Cerulário foi o auge marcador do afastamento entre Oriente e Ocidente cristão. Os 

motivos geradores do distanciamento encontram-se além de problemáticas canônicas e 

regulamentos disciplinares, evidenciando-se motivos de teor litúrgico, cultural e histórico. As 

tentativas de unidade aconteceram desde então, porém não foram bem-sucedidas (ÁLVAREZ, 

2010, zenit). 

Apesar dos diversos fatores que causaram a divisão, não faltaram tentativas de união. No 

entanto, houve falhas, ora por parte do Ocidente, ora por parte do Oriente. Uma das primeiras 

uniões aconteceu no Sínodo de Berest-Litovski em 1596, onde o Metropolita de Kiev (Ucrânia) e 

demais bispos regionais, se reuniram e aderiram a Roma. É preciso esclarecer, que a união foi 

encabeçada por alguns bispos e não por toda a Igreja da Ucrânia e da Belarus. As Igrejas 

Orientais (eparquias ou dioceses), que aceitaram esta união passaram a ser chamadas de 

“Uniatas”. Com o passar do tempo outras Igrejas Orientais passaram a união com Roma 

(KHATLAB, 1997, p.35-36), e o diálogo ecumênico, embora difícil, permanece até os tempos 

atuais, como propõe o Concílio Vaticano II (1962-1965). Muitos veem o termo uniatas como uma 

designação pejorativa ou não plenamente cristãos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

O Concílio Vaticano II teve a preocupação com as Igrejas Orientais expressando no 

Decreto sobre as Igrejas Orientais Católicas (n. 1,2,3) o valor dos ritos litúrgicos, suas tradições 

e maneira de vivenciar a fé mantendo-se como expressões vivas das tradições orientais, diferem-

se na maneira de expressar a sua fé, viver seja pela liturgia, espiritualidade como vive-se no 

Ocidente, devem permanecer segundo sua missão. De acordo com o direcionamento do Sumo 

Pontífice evangelizam conforme seu rito, tendo os mesmos direitos e obrigações do evangelho. 

Assim conforme explica Khatlab (1997, p. 61) a religiosidade e a liturgia Oriente são tidas como 

“Ritos” e pelo modo como vivenciam e expressão, designam-se, portanto, “Igrejas-Ritos”, 

pertencentes a Igreja Universal com os direitos próprios, Igrejas “Sui Iuris”, mantendo a cultura 

local e a maneira de vivenciar a própria fé. 
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Quanto ao Rito Litúrgico Bizantino, teve início nos séculos IV e X, com origem no rito 

Antioqueno, organizado inicialmente por São Basílio. Outros santos e doutores da Igreja 

modificaram aspectos e completaram a celebração, como é o caso de São João Crisóstomo. O 

Rito Bizantino acabou inspirando todo o Oriente cristão, seja na teologia ou cantos, substituindo 

algum rito e influenciando a Europa Oriental. A antiga cidade Bizâncio com grande influência no 

mundo cristão oriental, está ligada ao nome do Rito, pois conta a tradição que ela foi cristianizada 

pelo apóstolo André, irmão de Pedro. E terá ainda mais importância como capital do Império 

Romano, do lado Oriental, em 96 d.C., sendo rebatizada de Constantinopla (hoje Turquia).  E 

será igualmente o “centro Eclesiástico” de todo o Oriente grego (KHATLAB, 1997, p. 60-61). 

Aqueles fiéis pertencentes ao Rito Bizantino encontram-se em vários países mantendo o 

idioma do país e tradição a que pertencem. Há comunidades bizantinas que mantém o grego na 

liturgia e são também chamas de rito grego. O Rito Bizantino tem muitos membros, sendo um 

dos maiores dentre os outros ritos Orientais, com comunidades em cada país de origem e 

também na diáspora, podendo ser tido como um “Rito Universal” (KHATLAB, 1997, p. 61). É 

importante observar que tanto católicos como ortodoxos pertencem a este Rito.  

 No Rito Bizantino há o Rito da Igreja Greco-Católica Ucraniana, como os demais Ritos, 

teve seu desenvolvimento conforme suas particularidades. A Ucrânia está situada no centro-leste 

europeu e é um dos países que faziam parte da antiga União Soviética, ficando independente em 

24 de agosto de 1991. A sua capital é Kiev, lugar que nos primórdios de sua história, foi início do 

Principado de Kiev. O Cristianismo entrará oficialmente em suas terras através do batismo do 

príncipe Valdomiro em 988, difundindo-se rapidamente por todo seu território. As práticas 

litúrgicas e a espiritualidade adotadas serão as de Bizâncio, ou seja, são as do Rito Bizantino, 

mas incorporaram elementos da cultura eslava, principalmente com tradução dos livros para o 

idioma local (CATECISMO NOSSA PÁSCOA, 2014, p. 03). 

A Igreja que se formou nessas terras como pertencendo ao Patriarcado de Constantinopla, 

fará parte do cisma histórico, que dividirá em 1054, a Igreja em Ortodoxa e Católica. Muitas foram 

as tentativas de união com Sé de Roma, vindo a ser firmada através de um entendimento para 
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união (1595/1596) entre o episcopado ucraniano e o papa Clemente VIII (HANICZ, 2012, p. 102), 

chamada de União de Brest. Dando origem a Igreja Greco-Católica Ucraniana, nome oficializado 

mais tarde, nesse momento ficou conhecida como Uniata.  

O culto e a espiritualidade no Rito Bizantino têm como centro o mistério pascal, sendo 

celebrado a Ressurreição de Cristo em todos os domingos do ano, inclusive na quaresma, com 

oito tons hinológicos que se alternam a partir da Páscoa. As celebrações são longas, pois, trazem 

a espiritualidade da vida monástica. Torna-se imprescindível destacar, que o Ano Litúrgico 

Bizantino segue uma dinâmica diferente se comparado ao Ano Litúrgico Latino. Muitos católicos 

orientais e todos os ortodoxos seguem o “calendário juliano” com um atraso de 13 dias em relação 

ao “calendário gregoriano”. Há também um ciclo de 12 grandes festas litúrgicas com data fixa 

com início em setembro, tendo como primeira festa a Natividade da Mãe de Deus, e como término 

em agosto com a festa da Dormição da Mãe de Deus (DONADEO, 1998, p. 17- 22; 23-24).  A 

veneração a Maria mãe de Deus, a “Theotókos”, tem grande ênfase nas celebrações, orações e 

festas dedicadas em sua honra. Isso observa-se de modo particular na Divina Liturgia, com vários 

momentos com orações que se referem a sua importância no projeto de salvação. A teologia no 

Oriente não traz Maria dissociada dos estudos, ela encontra-se profundamente ligada a pessoa 

Jesus Cristo. Entender a pessoa de Maria no Oriente precisa adentrar a cristologia (TERNOSKI, 

2011, p. 62).  

No Rito Bizantino a missa é sempre mencionada como Divina Liturgia e ela é o centro da 

vida cristã para o fiel. Esse entendimento das Igrejas Orientais em ter sempre no centro da fé 

cristã a liturgia, por meio dos dogmas procura vivenciar o mistério, trazendo também sua 

identidade cristã (MARINHUK, 2011, p. 28), pois toda ela é carregada de simbolismos que 

remetem a vida de Jesus Cristo: seu nascimento, a vida pública, sua morte e Ressureição. Os 

cantos292 são entoados apenas pelas vozes do povo em diálogos com o celebrante, não sendo 

 
292 “(...) na sua base, o canto litúrgico ucraniano era bizantino, característico dos sécs. IX-XIII, mas sofreu grandes 
influências da cultura ucraniana, especialmente de melodias populares, a tal ponto que as diferenças chegaram a ser 
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usado em momento algum os instrumentos musicais (SERBAI, 2011, p. 52). As melodias trazem 

hinos compostos a partir da Sagrada Escritura, outros compostos pelos Padres da Igreja, todo o 

povo participa do canto formando uma unidade (CNP, n. 622-624). A comunhão é administrada 

sob as duas espécies: pão e vinho, e distribuída pelo sacerdote ou diácono. 

A tradição oriental é demonstrada por um gesto simples trazendo o mistério trinitário 

quando realizado. O sinal da cruz é este sinal, realizado com a mão direita unindo três dedos 

pronunciado as palavras “Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém”, traz a fé na 

Trindade e sobre as duas naturezas de Jesus Cristo (CNP, n. 626).  

As Igrejas possuem o estilo arquitetônico Bizantino, muitas em forma de cruz grega, com 

cúpulas em forma de abóboda, podendo ter várias configurações. Em solo ucraniano, mantém o 

mesmo estilo dependendo da época em que são construídas. Porém possui algumas 

particularidades como a construção de Igrejas em madeira; com variações no número de cúpulas, 

esculpidas sob diversos detalhes, com variações no número de cúpulas, esculpidas sob diversos 

detalhes, algumas por dentro têm as paredes adornadas com motivos religiosos muitas vezes 

incorporados da cultura pagã (BATISTA; IMAGURE; CORRÊA, 2009, p. 70-99). Também no seu 

interior como característico das Igrejas Orientais encontra-se o “iconostase”. 

Os ícones293 são de grande importância na vida do fiel, assim como a catequese e a 

espiritualidade. O verdadeiro sentido da arte do ícone é poder mostrar o novo, a criatura 

renovada, pois ele não é simplesmente um retrato ou uma pintura dos santos, mas a 

transfiguração espiritual que ele tenta evocar, mostrando a participação do homem na vida divina, 

esse é o objetivo da pintura dos ícones. O Catecismo da Católica afirma que a devoção aos 

 
não somente simples variações melódicas, mas tornando-se composições totalmente diferentes. Na sua alma tornou-
se um canto litúrgico ucraniano” (SERBAI, 2011, p. 52). 

 
293 “O termo ícone – a “ikona”- provém da tradição bizantina e eslava, que por sua vez deriva do grego bizantino 
“ekov”, e pode ser traduzido como imagem, e indica uma figura sacra escrita sobre uma tábua (ícones se “escrevem” 
não se pintam), bidimensionais, que representam Cristo, a Mãe de Deus (Theotókos), os anjos, santos, importantes 
eventos bíblicos, parábolas e momentos da história da Igreja. Na sua essência é uma expressão gráfica da 
mensagem evangélica. Portanto, os ícones se referem não tanto à arte religiosa, quanto à arte teológica” 
(LACHOVICZ, 2011, p. 38). 
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ícones juntamente com a meditação reflexão e os cantos litúrgicos ajuda na manifestação da fé 

pelos sentidos, sendo exteriorizado (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 1162). A veneração 

é feita a pessoa que está refletida no ícone, não a pintura, por isso os traços dos ícones revelam 

um particular, próprio, diferenciado, não humano e sim espiritualizado, segundo os olhos de quem 

os contemplam, procurando encontrar a verdadeira imagem do divino (CIC, 2132). 

No Rito Bizantino é mais frequente o uso de ícones (representando Jesus, Maria, anjos e 

os santos) e não propriamente a utilização de estátuas. Nas Igrejas, além dos ícones que se 

encontrarem na parede divisória, entre o altar e a assembleia (iconostase) (LACHOVICZ, 2011, 

p. 46-47), geralmente as paredes trazem pintadas muitos ícones ou adornos, conforme o estilo e 

o padroeiro. Também é costume muitas famílias ucranianas, tê-los em casa para o culto 

particular, juntamente com um oratório. As famílias ucranianas no Brasil procuram manter essas 

tradições ao longo dos anos, enriquecendo este país através dos seus diferenciados costumes. 

Conforme segue-se as mais importantes festas litúrgicas procuram reunir todos seus membros 

vivenciando sua identidade cultural. Os seus costumes em grande parte, podem-se dizer, estão 

estritamente ligados a fé e a Igreja. A cultura do povo ucraniano está caracteristicamente marcada 

por seu idioma próprio, embora tenha semelhanças com outras línguas eslavas. O seu idioma é 

de grande importância nas celebrações religiosas e populares, sendo mantida por muito tempo, 

mesmo longe de sua pátria, nos países onde estabeleceu suas raízes (HANEIKO, 1985, p. 42). 

  O natal tem uma grande importância para a Liturgia Bizantina e família ucraniana. Esta 

festa litúrgica antecede com um período de preparação ao Natal, como uma “quaresma”, 

chamada Pelepivka, iniciada em 14 de novembro, dia de São Felipe. No dia 24 é feito um dia de 

jejum e a noite acontece o “Sviatei Vétchir”, а “Noite Santa”.  Cada casa passa a ser também uma 

Belém. Na mesa da Ceia é colocada uma manjedoura, um pouco de feno e também um tipo de 

pão chamado “prósfora”, referindo-se ao Menino Jesus (CNP, n. 196), ao lado a vela acesa. Em 

torno da mesa com os principais pratos típicos da culinária ucraniana, sem carne vermelha; toda 

família se reúne realizando uma oração e o pai de família entrega a cada um o pão de natal 

(prósfora). A ceia é realizada juntamente a com entoação de cantos natalinos em ucraniano, as 
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Kólhadás (CNP, n. 196; n. 662). E torna seu ápice com a Divina Liturgia, conforme cada 

comunidade. Também se substitui a saudação do tempo comum, “Louvado seja Nosso Senhor 

Jesus Cristo”, “Para sempre seja louvado”, por: “Cristo Nasceu”, e responde-se: “Glorifiquemo-

lo”. No dia de Natal, grupos formados por pessoas da comunidade-Igreja, saem pelas casas 

entoando os cantos natalinos em ucraniano, anunciando a Boa Nova, o nascimento do Filho de 

Deus, às famílias e desejando muitas bênçãos. 

A Páscoa é o ponto alto da fé do cristão de Rito Oriental. É feita a preparação com a 

Grande Quaresma por 40 dias, através do jejum recomendado, e das celebrações especificas 

deste tempo. Na noite da Páscoa antes da celebração da Divina Liturgia, é guardado o sudário 

venerado na sexta-feira santa, os fiéis saem da Igreja, em seguida o sacerdote abre as portas 

com a cruz de mão e todos entram cantando que Cristo Ressuscitou, e celebra-se a Divina 

Liturgia (CNP, n. 235). A saudação até a Ascensão de Jesus, então passa a ser: “Cristo 

Ressuscitou”, “Verdadeiramente Ressuscitou”. Logo após a celebração o sacerdote administra 

aos fiéis presentes o merovanha, o óleo bento. Nas famílias no Domingo de Páscoa, antes do 

café é realizada uma oração com os membros da família em torno da mesa, com os alimentos 

abençoados no sábado para o desjejum; então o pai de família oferece o “ovo de Páscoa” (ovo 

de galinha cozido abençoado, divido em pedaços) (CNP, n. 662) para cada um desejando uma 

abençoada Páscoa.  

 

3 Metodologia 

 

Neste trabalho a pesquisa promove revisão bibliográfica com abordagem qualitativa sobre 

o tema: a tradição do Oriente cristão do Rito Bizantino Greco-Católico Ucraniano e sua 

espiritualidade na Igreja Católica. 

 Para a pesquisa foram utilizadas obras de autores nas áreas da teologia, história, 

arquitetura. A presente pesquisa foi realizada no âmbito da teologia, mas buscando elementos 

para compreensão em outras áreas, averiguando através da contextualização do tema o 
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entendimento da tradição Oriental e espiritualidade na Igreja Católica, especificando o Rito 

Bizantino em livros, artigos, documentos sendo após, trazido elementos da espiritualidade e 

práticas dentro do rito. O documento da Igreja Católica utilizado foi o Decreto “Orientalium 

Ecclesiarum”, do Concílio Vaticano II, ainda mais, utilizou-se o Catecismo da Igreja Católica e o 

Catecismo Nossa Páscoa, da Igreja Greco-Católica Ucraniana.  

 

4 Considerações finais 

 

 As Igrejas Orientais são pouco conhecidas entre os cristãos do Ocidente. Sendo muitas 

vezes vista com certa “desconfiança” por celebrar de forma diferente o mistério, a Palavra de 

Deus e a Eucaristia, o que acaba gerando divergências locais entre os próprios católicos. A sua 

riqueza teológica e espiritual é conhecida e louvada por muitos no Ocidente, mas apenas vista 

apenas como riqueza da Igreja Ortodoxa. No Ocidente, existe certa ignorância em relação ao 

antigo Oriente Cristão e suas tradições. Geralmente, confunde-se católicos de ritos orientais com 

os cristãos ortodoxos. Embora os dois grupos sigam o mesmo Rito Litúrgico.  

Outra questão importante que se percebe no Ocidente, é a dificuldade de aceitar o vínculo 

litúrgico com os ortodoxos. Ocorre certo preconceito em reconhecer as tradições cristãs orientais 

em União com a Igreja de Roma, que podem ser católicas de pleno direito. Pode-se dizer que os 

resquícios da cisão de outrora, vem se perpetuando no interior da Igreja atualmente. 

Assim sendo, cabe a todos criar um ambiente favorável para ser Igreja. Fomentando o 

diálogo e o conhecimento do ser Igreja na unidade e na diversidade. É preciso lembrar que a 

espiritualidade oriental, a tradição Bizantina são patrimônio da Igreja mesmo antes das suas 

divisões e permanecem como riqueza da Igreja Universal, vividos por católicos e ortodoxos 

conforme suas profissões de fé. Essa fé e espiritualidade manifestam-se também nos ícones e 

orações.  

 

Palavras-chaves: Igreja; Rito; Ucraniano; Espiritualidade; Oriente. 
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ARTE E ENSINO RELIGIOSO: um caminho interdisciplinar para discussões 

contemporâneas 

 

Hilda Souto294 
Márcio Luiz Fernandes295 

 

  1 Introdução 

 

O presente artigo tem como objetivo propor uma reflexão teológica sobre questões ligadas 

à ecologia, educação e à arte sob a luz da produção artística contemporânea. 

Para tratar do tema proposto, buscou-se colocar em diálogo, e em uma relação igualitária, 

autores que trabalham com temas relacionados à espiritualidae e artistas visuais do século XX, 

enfocando, assim, a interdisciplinariedade como modo de trabalhar contextos e conceitos que, à 

primeira vista, não se conectariam mas que trabalhados em conjunto conduzem para um olhar 

diverso do habitual. 

O que este artigo quer propor como reflexão e relação são questionamentos em três 

âmbitos: como as questões contemporâneas afetam os artistas; como são expressas 

plasticamente por eles e como podem estar em consonância com textos de espiritualidade e 

teologia atuais. 

Para tornar o conteúdo mais didático, dividiu-se o tema em três conceitos: no primeiro 

momento, o “Ser Humano como Sacerdote da Criação”; no segundo, o conceito de “Gratuidade” 

e, por último, “a Beleza cria Pontes”, trabalhados concomitantemente com as obras do artista 

Frans Krajcberg, da fotógrafa Margaret Courtney-Clarke e de Christo e Jeanne-Claude. 

 

 
294Mestre em Artes Visuais pela UNESP. Artista Plástica e designer. Contato: hildasouto.arte@gmail.com 
295Doutor em Psicologia pela Universidade de São Paulo. Professor adjunto no Programa de Pós-Graduação em 
Teologia na Pontifícia Universidade Católica de Curitiba. Professor no Studium Theologicum de Curitiba. Contato: 
marciovisconde@yahoo.com.br 
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2 Fundamentação teórica 

 

Os conceitos a serem apresentados foram plasmados a partir da prática em sala de aula 

com alunos universitários e leigos, estudantes ou já formados em teologia, não habituados a se 

debruçarem sobre questões da produção artística contemporânea. Com a intenção de fazer uma 

conexão entre as duas áreas, teologia e arte, abordou-se os conceitos e obras descritos neste 

artigo a fim de intensificar uma reflexão com os discentes sobre arte e como ela pode estar em 

consonância com diversos temas, interagindo e refletindo sobre questões profundamente 

humanas e não só estéticas. Os autores e artistas trabalhados são fundamentados na prática 

docente da autora com pesquisas e literatura especializadas nas duas áreas.  

Para atingir o objetivo proposto, buscou-se obras da teologia contemporânea tanto quanto 

artistas do século XX, aprimorando o debate entre áreas diferenciadas mas que podem dialogar 

entre si, acentuando o caráter interdisciplinar para uma prática em sala de aula. 

Os conceitos serão trabalhados a partir dos seguintes autores: “Ser Humano como 

Sacerdote da Criação” com Ioannis Zizioulas, metropolitano ortodoxo de Pérgamo, que nos 

oferece uma proposta bíblica e teológica para o problema da ecologia, redescobrindo o lugar do 

homem na economia criacional; a perspectiva da “Gratuidade”, a partir das observações de 

Cláudio Pastro, artista plástico, que nos conduz a uma reflexão sobre a educação pela arte e o 

terceiro conceito, “a Beleza cria Pontes”, sob o olhar do Papa Francisco, atual bispo de Roma 

que exorta os artistas a serem construtores de pontes por meio da beleza e convoca o ser humano 

a cuidar da “casa comum”. 

 

3 Metodologia 

 

A metodologia empregada neste artigo priorizou as imagens muito além de uma simples 

ilustração que, concomitante aos textos dos autores pesquisados, podem apresentar as artes 

visuais como contribuintes para reflexões aprofundadas sobre o ser humano e o planeta. Também 
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contextualiza autores e artistas contemporâneos na reflexão sobre temas atuais, cujas questões 

e problemas tão prementes podem ser transformados, ou melhor, transfigurados e olhados sob 

um ponto de vista nada usual.  

 

4 Resultados e Discussão 

 

4.1 O Ser Humano como Sacerdote da Criação 

Não se faz experiência da beleza pelo intelecto, mas ela nos enlaça pelas vísceras. Assim 

é a obra de Frans Krajcberg (1921-2017)296. Nascido na Polônia, perdeu toda a família em um 

campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Depois de um período 

em que o artista transitou entre o Brasil e a Europa, em 1964 passou a viver definitivamente aqui, 

mais precisamente na Bahia, lugar que desenvolveu sua arte. 

Realizou suas esculturas a partir de árvores extraídas de queimadas, manifestando sua 

inquietação diante da devastação da natureza pelo homem, o qual, segundo ele, “continua sem 

saber como aproveitar a floresta sem destruí-la”297. Presenciou o holocausto na guerra de seu 

país e enxergou, na floresta que escolhia como morada, os mesmos flagelos. O seu desconforto 

ante essa realidade devastadora acabou resultando em fonte de inspiração para o seu trabalho. 

Toda a sua obra se constituiu num grito pungente da natureza ameaçada de morte e dessa 

maneira traduz de forma tocante seus sentimentos e seus protestos.  

“Meus trabalhos são meu manifesto”, dizia ele. “O fogo é a morte, o abismo. Ele me 

acompanha desde sempre. A destruição tem formas. Eu procuro imagens para meu grito de 

revolta”298. 

Ainda nas palavras de Krajcberg: 
 

 
296In: ENCICLOPÉDIA ITAU CULTURAL DE ARTE E CULTURA BRASILEIRAS. São Paulo: Itaú Cultural, 2019. 
Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10730/frans-krajcberg> 
297Disponível em: <http://krajcberg.blogspot.com/2008/07/breve-biografia-do-artista.html> 
298Disponível em: <http://artenarede.com.br/blog/index.php/krajcberg-e-o-grito-da-madeira-assassinada/> 

http://krajcberg.blogspot.com/2008/07/breve-biografia-do-artista.html
http://artenarede.com.br/blog/index.php/krajcberg-e-o-grito-da-madeira-assassinada/


 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

707 

O brasileiro em si não acordou pra ver a situação que está nesse país. Estamos 
completamente dominados pelo dinheiro. Ao mesmo tempo o país está sendo 
destruído absolutamente. Então eu acho que precisamos dizer: basta, vamos 
salvar neste país o resto de beleza que ainda possui: a Amazônia299. 
 

Partindo da obra deste artista destacamos duas posturas segundo Ioannis Zizioulas. 

Em primeiro lugar, uma visão utilitarista do mundo, ou seja, usar a criação em seu próprio 

benefício servindo-se dela para satisfazer suas necessidades imediatas, sem, no entanto, ficar 

preocupado com as consequências que isso pode vir a ter. 

No trabalho de Krajcberg, esta primeira postura é demonstrada pelos agressores da 

floresta: usá-la indiscriminadamente para tirar proveito próprio, isolando sua atitude daquilo que 

podemos chamar de bem comum, da relação com as outras pessoas ou com a comunidade. Uma 

atitude individualista. 

A segunda postura, assumida por Krajcberg, e de dimensão absolutamente atual, é a de 

se relacionar com a criação assumindo um significado inteiramente diverso do que acabamos de 

descrever. 

Afirma ainda Zizioulas:  

 
Sinto que a nossa cultura tem necessidade de revivificar a tomada de consciência 
de que a superioridade dos seres humanos em relação às demais criaturas não 
consiste na razão que eles possuem, e sim na capacidade de colocar-se em 
relação, de modo tal a criar situações de comunhão a partir das quais os seres 
individuais são libertados do seu ser voltado sobre si mesmos e, portanto, de 
seus limites, e passam a ser referidos a algo mais geral do que eles mesmos, a 
um “outro”300. 
 

 A Arte, digamos, ecológica de Krajcberg emerge da segunda postura, da relação com o 

outro criado, não como algo de que eu possa dispor como queira, mas interpretando seus sinais 

e necessidades como um grito, tanto da natureza quanto dos povos que habitam a floresta. 

 Nesta segunda postura, o ser humano é Sacerdote (ZIZIOULAS, 2001, p. 17), assume 

 
299Disponível em: http://artenarede.com.br/blog/index.php/krajcberg-e-o-grito-da-madeira-assassinada/ 
300 2001, p. 17. 
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sua parte no mistério da criação, tornando-se eles mesmos criadores. Deles, toda a criação 

“espera com impaciência a revelação da glória dos filhos de Deus” (cf. Rm 8, 19-21), como nos 

escreve São Paulo na carta aos Romanos.  

 Por intermédio do ser humano, toda a criação pode transcender-se. Criado à imagem de 

Deus, como está escrito no primeiro capítulo do livro do Gênesis, e exercendo seu ministério 

sacerdotal, traz em si “um germe de eternidade irredutível”301. 

Com sua sensibilidade e criatividade, Krajcberg transcende a realidade. O artista liberta a 

criação de seus limites e faz com que ela exista em plenitude, indica a estrada da liberdade 

absoluta, a imago Dei, não para si mesmo, mas para toda criatura. As figuras 1 e 2 trazem alguns 

exemplos dos seus trabalhos. 

 
Figura 1: Museu Frans Krajcberg. Casa que o artista morou em Nova Viçosa, Bahia. 

 

 

Fonte: http://meumundominhavidameueu.blogspot.com/2011/07/obras-do-artista-polones-
frans.html. 

  

 
301Concílio Vaticano II, Constituição pastoral Gaudium et spes sobre a Igreja no mundo atual, n.18. 

http://meumundominhavidameueu.blogspot.com/2011/07/obras-do-artista-polones-frans.html
http://meumundominhavidameueu.blogspot.com/2011/07/obras-do-artista-polones-frans.html
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Figura 2: Conjunto de Esculturas, 1988. Pigmento natural sobre raízes, cipós e caules de 

palmeira. 

 

Fonte: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/aos-96-anos-morre-o-artista-plastico-frans-
krajcberg/ 

 

Gratuidade e educação pela arte 

 

 Em seu anseio pelo belo, o artista dá corpo ao invisível por meio do visível, utilizando-se 

da matéria e da sua expressão artística. Muitas vezes, transcende a realidade, transforma, dá 

outro sentido a algo que parecia irremediável, obscuro e sem brilho. 

 Arte e Beleza, portanto, formam um binômio inseparável. Uma civilização que tende a 

desprezar esse binômio corre o risco de desaparecer por completo, pois seu maior documento é 

a arte gerada por seu povo. 

 Uma civilização é reconhecida como tal quando sua memória fica registrada por meio das 

expressões artísticas que dela nasceram, acrescentando algo novo àquilo que já existia. É um 

gesto gratuito que carrega a força do indivíduo que o formulou, expressando-se conforme a 

cultura a que pertence, transmitindo, dessa maneira, os estilos e comportamentos de sua época. 

A fotógrafa Margaret Courtney-Clarke nasceu na Namíbia em 1949. Depois de estudar 

arte e fotografia na África do Sul, trabalhou como fotógrafa entre a Itália e os Estados Unidos e 

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/aos-96-anos-morre-o-artista-plastico-frans-krajcberg/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/aos-96-anos-morre-o-artista-plastico-frans-krajcberg/


 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

710 

em todo o continente africano. Suas principais publicações incluem uma trilogia sobre a arte das 

mulheres africanas. 

 Quando o ser humano se reveste com seu manto sacerdotal, a vida é uma celebração. O 

cotidiano torna-se especial. Criam-se símbolos que sempre foram um ponto de unidade e de 

reconhecimento. Surgem de uma arte enraizada em suas tradições. Da relação direta com a terra 

é que os símbolos são gerados e se tornam perenes e imutáveis, pois nascem da própria vida 

cotidiana. 

 Courtney-Clarke conta-nos sua experiência:  
 
Meu objetivo neste trabalho é documentar uma forma de arte extraordinária – arte 
e arquitetura vernácula na África Ocidental – que não é transportável e, portanto, 
não é vista em museus ao redor do mundo. É uma tentativa de capturar a África 
invisível, um vislumbre das casas e do espírito de pessoas muito orgulhosas e 
dignas... Essas imagens retratam uma tradição única da África, uma celebração 
de uma cultura rural indígena em que as mulheres são artistas e a casa são suas 
telas302. 
 

Na antiguidade, qualquer função era realizada por um artista (funcionário), e isso incluía 

fazer também o mais cotidiano de todos os serviços, pois tudo tinha um valor. Nenhuma tarefa 

era menor do que a outra. O artista sabia que estava a serviço de um povo e a arte estava a 

serviço desse povo. 

 A obra de arte carrega, em si, o selo de original. O artista traz à existência algo que nunca 

existiu. Descreve, com linguagem própria, a observação do dado real, valendo-se de formas que 

expressem o conteúdo desejado. A imagem, proveniente dessas formas, sintetiza um universo 

de informações carregado de símbolos que unem os povos, independentemente da época. Os 

símbolos são imagens impregnadas de força visual e cheias de significado e vitalidade. Carregam 

consigo uma carga a ser decodificada por quem os observa, e sempre nos remetem a algo que 

vai além da pura visualidade ou das sensações causadas por nossos sentidos. Transcende e nos 

une. 

 
302Disponível em: <http://www.margaret-courtney clarke.com/african-canvas.html> 
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 Mas o fato de o homem contemporâneo estar desconectado de suas profundas exigências 

espirituais impede que a obra de arte encontre nele uma receptividade, pois a arte nasce e se 

afirma onde quer que exista uma ânsia eterna e insaciável pelo espiritual. Segundo Claudio 

Pastro (1948-2016) (2008, p.48), “a educação pela arte e beleza educa a vontade e inteligência. 

Abre-nos para a vida e não nos deixa servis da técnica, da informática, do consumo etc”. Apenas 

dessa maneira a Beleza revela-se e constrói-se o longo caminho do encontro entre a humanidade 

do artista e a humanidade do observador. 

Ainda o mesmo autor nos provoca a refletir e pensar sobre a gratuidade ligada à educação 

da vontade: 

A educação da vontade está ligada à gratuidade da própria vida. Em si, viver é o 
valor. A vida nos é dada, portanto nossa resposta será desinteressada. Buscar 
realizações pessoais, competições, cobranças, criar sempre mais desejos, tudo 
isso nos conduz a uma estrada que passa sobre a própria vida, leva a muitas 
frustrações e doenças303. 
 

A fig. 3, sob o olhar fotográfico de Courtney-Clarke, nos mostra mulheres da África 

Ocidental em plena atividade, transformando suas casas em uma galeria de arte a seu aberto. 

 

Figura 3: Margaret Courtney-Clarke, África Ocidental, 1988/89. 

 

Fonte: http://www.margaret-courtney-clarke.com/   

 
303 PASTRO, 2008, p. 50-51 

http://www.margaret-courtney-clarke.com/
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A Beleza cria Pontes 

 

Nosso século presencia, particularmente, um número infindável de manifestações que 

muitas vezes estão descomprometidas com a técnica e com a busca de um sentido mais valioso 

e profundo, e, segundo alguns historiadores, persegue deliberadamente o feio. O conceito de 

beleza está mesclado com a subjetividade individual. Quando alguma coisa dá prazer, é bela. 

 Mas o que é o belo? O que é o feio? Como podemos estabelecer critérios que nos 

permitam tratar de forma clara e objetiva essas questões tão permeadas de relativismos e 

incertezas? 

 Para Aristóteles o conceito de beleza estava ligado ao equilíbrio entre as formas, às 

proporções bem definidas e simetrias. Os gregos usavam a palavra Kalos para designar o Bom, 

o Belo e o Verdadeiro. No Renascimento, o ideal grego de beleza aflorou novamente, associado 

à proporção ou seção áurea... 

Para Christo (1935-) e sua esposa Jeanne-Claude (1935-2009), ele búlgaro e ela 

francesa, ambos naturalizados americanos, a arte consiste em promover novas resignificações, 

dar outro sentido e provocar um novo olhar sobre determinado objeto ou local. Uma estratégia 

amplamente usada, para isso, é embrulhar objetos, lugares ou espaços, fazendo-os desaparecer 

ao olhar, despertando curiosidade e sensações incomuns. 

 Com uma linguagem muito específica, eles não têm como preocupação a durabilidade da 

obra – pelo menos em termos materiais, mas sim dos conceitos abordados. As obras trazem uma 

carga visual e de sentido ímpares. A questão do processo tem papel importante na obra do casal, 

sendo que muitas demoraram anos para serem completadas e a matéria empregada é reciclável. 

 Por 16 dias, em 2016, o lago Iseo, ao norte da Itália, foi reimaginado. Cem mil metros 

quadrados de tecido cintilante amarelo, transportados por um sistema modular de doca flutuante, 
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formaram uma plataforma que uniu três ilhas, e na qual se podia caminhar livremente tendo a 

sensação de caminhar sobre as águas304. 

 Este trabalho nos exorta a respirar uma atmosfera de unidade, de criação de laços e de 

construção de pontes no nosso cotidiano. 

 A experiência da Beleza é a declaração pulsante de que necessitamos uns dos outros e 

podemos nos influenciar positivamente de uma humanidade que parece estar adormecida, mas 

pode ser despertada pela arte, segundo afirma Papa Francisco: 

A arte é uma beleza que faz bem para a vida e cria comunhão, porque une Deus, 
o ser humano e a Criação numa única sinfonia, porque une o passado, o presente 
e o futuro, porque atrai ao mesmo local e envolve no mesmo olhar pessoas 
diferentes e povos distantes305. 
 

Durante os dias em que as ilhas ficaram interligadas pelas “pontes” de Christo e Jeanne-

Claude (fig. 4), o lago Iseo tornou-se um dos lugares mais visitado da Itália.  

Figura 4: Christo e Jeanne-Claude, Lago Iseo, Itália, 2016. 

 

Fonte: http://christojeanneclaude.net/projects/the-floating-piers   

 
304 Seus trabalhos podem ser encontrados em <https://christojeanneclaude.net/projects/the-floating-piers> 
305 <https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-09/papa-arte-beleza-bem-vida-comunhao.html> 

http://christojeanneclaude.net/projects/the-floating-piers
https://christojeanneclaude.net/projects/the-floating-piers
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-09/papa-arte-beleza-bem-vida-comunhao.html
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5 Considerações Finais 

 

A reflexão proposta neste artigo quer destacar produções artísticas e conceitos que 

podem nos fazer refletir sobre vários aspectos da nossa realidade e que estão na pauta do 

momento, porém não enxergamos que, na arte e pela arte, pode haver alguma “saída” para 

discussões atuais. 

A ecologia, a educação pela arte, a criação de pontes e de relacionamentos vivos e 

eficazes, verificados como conceitos neste artigo, podem, por meio dos autores citados, nos levar 

a uma reflexão mais ampla que nos provoca a olhar para a realidade e nos perguntar: A arte é 

útil? Pra que serve a arte?  

Sem utilidade aparente, estas discussões, talvez inúteis para alguns, tragam uma porção 

de transcendência que a sociedade moderna não está habituada ou não quer olhar, mas que 

pode nos resgatar de um cotidiano e de toda imanência por ele presidida. 

A arte nos ajuda a entrar na totalidade do real, transcende e pode nos salvar de falsas 

ideologias. Introduzida nas grades curriculares de nossos cursos, torna-se uma possibilidade de 

ser chave de leitura e o pontapé inicial para várias disciplinas e discussões interdisciplinares. 

Valoriza o que é displicentemente descartado pela sociedade e nos arranca de uma teologia 

desencarnada e de uma beleza umbilical. 
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A TEOLOGIA DO ENCONTRO: a relação entre a formação e a vivência na 

educação da fé para pessoas com deficiência 

 

Fabiana Torres Xavier306 

Miguel Fernando Rigoni307 

 

1 Introdução 

 

O termo empregado para se referir a este ou aquele grupo por vezes é carregado de “pré-

conceito” e/ou estereótipos; por vezes se é tendencioso a rotular as pessoas, provocando em 

determinadas situações vínculo relacional com rótulos e não com pessoas dotadas de nomes e 

identidades. Logo as questões conceituais adotadas neste estudo merecem destaque e 

esclarecimento para um desenvolvimento adequado do conteúdo proposto.  

Por muitas décadas foram utilizadas terminologias como "aleijado", "defeituoso", 

"incapacitado", "inválido", “pessoas com necessidades especiais”, entre outros. A nomenclatura 

sofreu influência do modelo biomédico que adotou um termo desenvolvido, na década de 70, pela 

Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens - Cidid  (International 

Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps - ICIDH) e publicado em 1980, pela 

Organização Mundial da Saúde - OMS (World Health Organization- WHO). Na esfera brasileira a 

Constituição Federal de 1988 sancionou a expressão “portadores de deficiência”.  

Neste período sob ingerência da Década das Pessoas Deficientes, estabelecido pela ONU 

(1983-1992) passou-se a utilizar o termo “deficiente”; em paralelo ao uso das expressões "pessoa 

portadora de deficiência" e "portadores de deficiência".  Sendo que por volta da metade da década 

 
306 Graduanda em Bacharelado em Teologia – PUCPR. Contato: fabi_tx@outlook.com. 
307 Doutorando em Teologia (PUCPR). Atua como professor da PUCPR e exerce a função de Juiz no Tribunal 
Eclesiástico Interdiocesano e de Apelação de Curitiba. Contato: miguelrigoni@gmail.com 
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de 1990, a terminologia utilizada passou a ser "pessoas com deficiência", como se utiliza 

atualmente. 

O Brasil, a partir de 2009, assumiu o conceito protocolado na Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência (2006); o qual foi ratificado por um estatuto específico sobre o tema 

desde 2015, conhecido como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto 

da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015), que conceitua no 

artigo 2º que pessoa com deficiência “é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. 

Na sociedade brasileira os últimos dados estatísticos apontam que havia 6,2% de pessoas 

com deficiência308 de um total populacional de 201.032.714 habitantes em 2013.  Entretanto 

Botelho & Porciúncula (2018, p.114-119) enfatizam a existência da dificuldade no levantamento 

de dados estatísticos oriundos de divergências quanto à conceituação nas relações 

interpessoais, nas políticas públicas, no modelo biomédico, na literatura especializada e no Brasil 

acrescentam-se divergências quanto a tradução dos termos de Classificações médicas e jurídicas 

de órgãos internacionais. Todavia, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência segue 

a tendência mundial, e vem dando suporte às iniciativas que visam à inclusão. Contribuindo assim 

para a quebra de barreiras, garantia do direito de ir e vir, igualdade social e civil destes indivíduos.  

Dada a devida atenção quanto o termo aplicado, o atual projeto visa abordar os 

questionamentos tocantes a carência no preparo dos agentes formadores para a iniciação cristã 

e/ou nos métodos utilizados para a evangelização e para a educação da fé de pessoas com 

deficiência (PCDs). Tendo por objetivo geral, analisar a relação entre o processo formativo para 

agentes de iniciação na fé e a vivência nas comunidades, alicerçado nas recomendações dos 

Documentos da Igreja e da Legislação Civil.  

 
308 Dados estatísticos disponíveis em página do Governo brasileiro na internet, endereço eletrônico nas referências 
deste trabalho. 
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Os evangelhos sinóticos (Mateus, Marcos e Lucas) apontam de modo mais enfático que 

Jesus prega a todos e convida a seguir o caminho de Deus, acolhendo-os com amor 

misericordioso, sem considerar a aparência ou o status das pessoas; a autoridade com que Jesus 

ensinava tem origem no valor atribuído por Ele a cada pessoa. A Igreja, enquanto sinal visível de 

Cristo possui o tríplice múnus de santificar, ensinar e governar, com a missão primordial de 

anunciar Deus e testemunhá-Lo diante do mundo. Logo a catequese pode ser um local propício 

ao encontro com Deus e que fortaleça o vínculo com o prolongamento terrestre do corpo de 

Cristo, a Ekklesia .  

O Diretório Geral da Catequese (nº 68-69) indica que a catequese está a serviço da 

educação permanente da fé, com as tarefas simultâneas de iniciar, educar e instruir ao 

conhecimento da Verdade Revelada e à vida de fé. A educação na fé demanda de um roteiro 

próprio, e este há que ser adaptado ao contexto dos portadores de deficiência física ou cognitiva, 

exigindo dos(as) catequistas um preparo específico. As práticas formativas devem ser solicitas 

na eliminação das variadas formas de discriminação, de modo que os iniciados possam participar 

plenamente das ações pedagógicas, pastorais e sociais das comunidades, arraigadas nas 

diferentes formas de aprender, conviver e testemunhar o amor de Deus. 

Entretanto defronta-se com um dualismo em relação às recomendações da Igreja, do 

âmbito civil e a realidade praticada nas diversas comunidades de fé. Independentes das práticas 

já existentes em muitas regiões, percebem-se uma carência no preparo para a inclusão de 

pessoas com deficiência na realidade catequética. Tendo em vista que incluir não é 

simplesmente, colocar o indivíduo junto aos demais; e sim a forma de humanizar caminhos, ou 

seja, traçar caminhos fáceis e possíveis que levem de fato a integração pessoal e comunitária.  

Logo se faz premente questionar o porquê desta dicotomia na atenção a esta população que a 

muito sofre com a marginalização e exclusão social e religiosa. Questionamentos tais como: as 

comunidades locais oferecem algum tipo de preparo para os(as) agentes formadores? Os 

paradigmas “pastoral-teológicos” existentes atendem a tais demandas? Será que não se está 
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navegando no silêncio e na omissão diante daqueles que sofrem a exclusão no local onde 

deveriam ser acolhidas, a casa do Pai (Jo 14, 2)?   

Diante do pensamento buberiano309, na religião do encontro busca-se recuperar a relação 

entre as pessoas e entre Deus, ao fechar-se ao diálogo a Igreja está negando o ser e suas 

condições existenciais básicas. Esta concepção dedica-se ao relacionamento humano, ao 

encontro com o outro e com o divino; expõe que é no outro que se reconhecem as capacidades 

e limitações de cada um. Diante das PCDs há um encontro único, onde se abre ao transcendente 

no sentido físico, biológico e principalmente divino, onde a linguagem oral deixa de ser o escopo 

principal e atenta-se a relação interpessoal. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

2.1 Educação da fé 

A Exortação Apostólica Catechesi Tradendae (1979, nº1) afirma que a catequese é uma 

das tarefas primordiais da Igreja com o objetivo de educar e instruir, haja vista que Cristo confiou 

a seus apóstolos a missão de ensinar e fazer discípulos de todas as nações (Mt 28, 19). Em nota, 

o Código de Direito Canônico (1983, cân. 773) reitera a Exortação de 1979: “a catequese é uma 

educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual compreende especialmente um 

ensino da doutrina cristã, dada em geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de iniciar 

na plenitude da vida cristã”, e que esta tarefa faz parte do múnus de ensinar da Igreja. E mais 

especificamente, no cân. 777 §4, indica que se propicie de acordo com a capacidade de cada 

um, formação catequética aos deficientes. 

Alberich (2008, p.153-195) desenvolve que a denominação da catequese como educação 

da fé/ educação para a fé/ educação na fé, foi um movimento paulatinamente professado nos 

 
309 Martin Buber: Filósofo austríaco (1878-1965) elaborou uma filosofia existencialista religiosa, cujo centro é o 
diálogo entre “Eu e Tu”, desenvolveu ainda a filosofia da relação dialógica, a relação entre os seres humanos e entre 
o homem e Deus. 
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documentos oficiais da Igreja. Aparecendo por vezes como iniciar e por vezes como educar, 

contudo, os conceitos e a empregabilidade são divergentes. Partindo-se da concepção teológica 

de que fé “é sempre fruto do encontro entre a inefável graça de Deus e o mistério da liberdade 

humana”, e da aceitação de iniciação cristã como ação intrínseca e transformadora operada por 

Deus por intermédio dos sacramentos, o autor indica a existência de questionamentos quanto a 

possibilidade de se educar na fé. Enfatiza que a graça de Deus se serve de mediações para o 

desenvolvimento da fé, logo a catequese se configura em toda a sua totalidade como iniciação e 

educação da fé. Haja vista, que ser cristão abarca dois níveis: inicialmente a entrega à Deus 

(conversão), seguido do zelo na busca do conhecimento e da maturidade da fé na Palavra.  Logo 

a formação cristã integral visa a conversão, a adesão, o amadurecimento e a resposta prática da 

pessoa, como afirma o DGC nº 67: Esta formação orgânica é mais do que um ensino [...]. Trata-

se, de fato, de educar ao conhecimento e à vida de fé, de tal maneira que o homem no seu todo, 

nas suas experiências mais profundas, se sinta fecundado pela Palavra de Deus. 

 

2.2 Pessoas com deficiência na sociedade 

 

Mazzotta (1982, p.3) argumenta que a própria religião, com toda sua força cultural, ao 

colocar o homem como imagem e semelhança de Deus, inculcavam a idéia da condição humana 

como incluindo perfeição física e mental e não sendo parecidos com Deus, os portadores de 

deficiência eram colocados à margem da condição humana (Is 35, 1-10; 53, 3; 2 Sm 4,4; 2 Sm 9 

e 10). Os textos do Antigo Testamento embasam a exclusão, segregação e isolamento como 

resultante da ignomínia, da impureza e do estigma tal como era vista a pessoa com deficiência. 

Em Levítico 21, 18-19, 21 aparece de modo explícito esta marginalização: “Nenhum homem que 

tenha algum defeito poderá aproximar-se: ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto 

defeituoso ou o corpo deformado; ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos”. Entretanto nos 

escritos do Novo Testamento se inaugura, com Jesus, um novo tempo e um novo paradigma; 
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onde os rejeitados e excluídos estão figurados como prediletos do Senhor (Mt 8,2; 15,30-31; 22, 

16; Lc 6, 39-42; 7,22; 20, 21; Mc 1, 32-34; 8,23-25; At 3, 1-9). 

 

3 Metodologia 

 

A metodologia utilizada foi revisão bibliográfica balizado pela metodologia histórico-

indutiva, sendo fundamentado pela revisão teórica de legislações e experiências práticas no 

âmbito civil e educacional com pessoas com deficiência, bem como os Documentos da Igreja que 

orientam as práticas de iniciação à vida cristã. A pesquisa utilizou material bibliográfico tais como 

livros e revistas impressas, material on-line, artigos e sítios da Internet. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

Os resultados indicam que as dimensões civis e eclesiais sugerem a inclusão e a 

adaptação dos processos formativos para atender as PCDs. 

Em relação à Teologia, advinda dos encontros dialógicos, as conclusões sugeriram uma 

movimentação positiva, entretanto ainda em construção, sendo apresentada como fonte de uma 

ressignificação e de um novo sentido, em continuidade às ações significativas já existentes. 

Contudo, durante a investigação, apesar das inúmeras ações em andamento, não houve 

a identificação de subsídios metodológicos na prática catequética para as PCDs, bem como se 

pode perceber a existência de déficits na capacitação dos agentes formadores e/ou no processo 

adotado, quiçá diante da ausência de uma visão sistêmica. 

Ressalta-se que o apontamento encontrado foi em relação a uma psicóloga e 

psicopedagoga, Thais Ruffatto dos Santos, em São Paulo, que promove palestras e formações 

sobre o tema. 

De acordo com o DGC (n. 149), recorre-se ao método que está a serviço da Revelação e 

da conversão. No entanto, Alberich (2008, p. 325-327) enfatiza que há uma dualidade entre o 
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método e o conteúdo na prática da catequese, isto é, apresenta um questionamento em torno da 

hierarquia de prioridades, eis que existem aqueles que defendem a mensagem a transmitir 

(conteúdo) e os que insistem na importância da linguagem, técnicas, subsídios práticos, 

programação e articulação dos conteúdos. Acrescenta que tal problema impacta diretamente na 

formação dos catequistas e das autoridades eclesiásticas nas comunidades de fé, desenvolvendo 

atividades repetitivas e em alguns casos, improvisadas. 

A bibliografia estudada completa que é na diversidade que surge a alteridade como evento 

da partilha e do amadurecimento na relação dialógica do encontro com o outro. Um verdadeiro 

encontro moral, ético, com confiança e fé no humano se é capaz de quebrar barreiras, 

dificuldades e principalmente os “pré-conceitos”. 

 

5 Considerações Finais 

 

A instrução do Reino de Deus realizado por Jesus é para todos; privilegiam de modo 

especial, não os mais dignos, pois como filhos de Deus todos são dignos, mas sim os mais 

excluídos, marginalizados e necessitados de compaixão. É preciso um retorno a ética de Jesus 

para acolher com misericórdia, aqueles que buscam ser e viver em uma comunidade de fé. 

Nascer com deficiência não é o único fator determinante para avaliar o aprendizado de 

um indivíduo; os contextos histórico-sociais e ambientais associados ao biológico influenciam de 

modo direto na metodologia de ensino e de aprendizagem. Além do que, ao relacionar-se com 

outro ser humano, precisa ser considerado que jamais será possível conhecê-lo e determiná-lo 

em sua totalidade, não sendo possível estabelecer de modo imperativo o que este é capaz ou 

não de fazer. Ao encaixar os indivíduos em estereótipos, deixa-se de relacionar-se com seres 

“humanos” e passa-se a interagir com estes como se fossem “coisas” pré-determinadas por um 

laudo.  

Nas etapas do processo catequético há que se considerar que para as PCDs é mais 

importante a equidade do que a igualdade diante das fases da educação da fé. Portanto, seja 
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qual for a idade e a capacidade física e mental da pessoa que procure as comunidades de fé, é 

primordial buscar ferramentas efetivas e afetivas para que a Revelação cristã seja anunciada. 

Faz-se extremamente necessário ir ao encontro, conhecer as realidades e a partir de então fazer 

o anúncio, cooperando assim no caminhar na fé em que o sujeito e/ou sua família idealiza fazer 

nas comunidades eclesiais.  

A vivência da educação da fé das pessoas com deficiência tem que ser uma resposta 

responsável que transcenda o nível religioso e social, promovendo uma verdadeira inclusão 

destes na comunidade de fé. É crucial ocupar-se do desenvolvimento e da valorização das 

capacidades presentes nas PCDs em paralelo a percepção e adaptação as dificuldades de cada 

pessoa, anunciando os valores e as doutrinas cristãs para estes amados de Jesus. 

Logo as comunidades de fé precisam ofertar, de modo mais enfático e claro, a formação 

para os agentes de iniciação cristã para uma inclusão mais plena e humana nas Igrejas locais. 

 

Palavras-chaves: Pessoas com deficiência; Iniciação cristã; Teologia do Encontro; Educação 

cristã. 
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O COMPORTAMENTO E A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES EM CORINTO (1COR 

11 E 14) 

 

Marcela de Jesus Dias310 

Fundação Araucária 

 

1 Introdução 

 

A chegada de Paulo (49 d.C.) e a sua permanência de um ano e seis meses (At 18.11) na 

cidade de Corinto foi de suma importância. Seu contato com a comunidade cristã fundada por ele 

se deu através de cartas. Dando assim as possíveis orientações em relação às informações que 

chegavam por meio de seus colaboradores.  

Alguns aspectos visíveis ao decorrer da primeira carta são notados: como conflitos e 

divisões entre judeus e gregos; escravos e livres; homens e mulheres; ricos e pobres; partidários 

de Paulo, Cefas e de Apolo. Paulo também se defrontou com problemas no culto (na ordem, na 

participação das mulheres, no uso dos carismas entre outros) e problemas morais; éticos sérios.  

Dentre todas essas questões tratadas durante a primeira carta nos deparamos com a 

questão do comportamento e a participação das mulheres na comunidade em Corinto, tendo 

como base as perícopes de 1Cor 11.2-16 e 14.33b-36. Alguns objetivos para o bom entendimento 

e direcionamento da pesquisa são: Analisar os textos escolhidos e relacionar os contrastes no 

que diz respeito à participação das mulheres nas assembleias e como devem se comportar (1Cor 

11.2-16 e 14.33b-36), na sua função com o objetivo da carta; Buscar os motivos da instrução de 

Paulo, respondendo às questões: porque Paulo aconselha as mulheres a se calarem em 1Cor 

 
310Graduanda do curso de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Contato: 
marcelas2_2812@hotmail.com 
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14.33b-36; a mulher tinha voz e vez na comunidade em Corinto? Por fim uma atualização dos 

textos na vida eclesial.   

Os problemas surgem a partir da divisão dos homens em relação às mulheres na 

participação no culto, também no uso véu ou não e no pedido por Paulo para que as mulheres 

permaneçam em silêncio durante os cultos públicos. Paulo incluía as mulheres nas suas 

exortações, trazendo assim qualificações e restrições. Os dois capítulos de 1Cor 11 e 14 se 

relacionam em seu conteúdo, sendo possível destacar dois temas: o tema da autoridade e o da 

cultura da honra-vergonha que reforçava certas normas sociais (DUNN, 2003, P.664).  

A justificativa se da a partir de Cristo em que “todos são um em Cristo”, nele não há 

divisões que perdurem. O tema perpassa o tempo da época escrita e se atualiza, trazendo 

tamanha relevância se as mulheres hoje têm voz e vez nas diversas comunidades cristãs, e as 

dificuldades de compreensão e interpretação dos textos nas mesmas. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

A pesquisa tem por referencial teórico diversas obras bibliográficas que trazem 

fundamentação ao tema: A teologia do apóstolo Paulo de James D. G. Dunn obra a qual nos 

apresenta a teologia de Paulo em suas cartas. De Herman Ridderbos com sua obra: A teologia 

do Apóstolo Paulo e Carlos Gil Arbiol com Paulo na origem do Cristianismo que vai tratar um 

capítulo em relação “A Identidade da ekklêsia”.  

Adentrando o tema das mulheres em Corinto algumas obras de relevância: As cartas de 

Paulo (I) de Giuseppe Barbaglio com uma resposta mais exegética a esta pesquisa; na mesma 

linha foi consultada a obra de Leon Morris: I Coríntios: Introdução e Comentário e Carta aos 

Coríntios de Werner de Boor que nos proporcionou um estudo mais profundo do conteúdo; 

Gottfried Brakemeier na compreensão de cada versículo do estudo com a obra A primeira carta 

do Apóstolo Paulo à comunidade de Corinto.  
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Em relação à compreensão da igreja, a obra de Vincent Branick: A Igreja doméstica nos 

escritos de Paulo. Também foram utilizadas outras bibliografias que enriqueceram a pesquisa.  

 

3 Metodologia 

 

A pesquisa se dá em três níveis, sendo de ordem bibliográfica. O primeiro nível da 

pesquisa é histórico: estuda-se o contexto sócio histórico na Grécia Antiga em relação à posição 

das mulheres na sociedade da época, os tipos de culto, religiosidade e sua influência na 

comunidade de Corinto. O estudo do contexto histórico da carta aos Coríntios e os elementos a 

nível literário estão estreitamente ligados. No nível literário seguimos os passos do método 

histórico-critico. O terceiro nível da análise é o teológico: o texto é atualizado, a hermenêutica 

tenta vencer a distância da época em que o texto foi escrito com a atual. 

 

4 Resultados  

 

 De acordo com a primeira carta aos coríntios escrita por Paulo (55 d.C.), identificamos a 

presença de mulheres na comunidade em Corinto, e além da presença destas constatamos de 

acordo com os textos a presença atuante delas nos cultos. 

 Para um maior entendimento é necessário observarmos os seus papéis na família e na 

sociedade da época. Encontramos segundo Branick (2009, p. 49) “‘[...] papel tradicional das 

mulheres casadas, o gerenciamento do lar, a direção dos afazeres dentro dos limites da casa’”. 

Essa era a realidade da sociedade greco-romana, em que fora dos limites doméstico eram poucas 

atividades que poderiam usufruir, a limitação maior se dá pelas classes sociais em que mulheres 

ricas tinham um “passo” a mais em relação às pobres. Também não tinham participação política 

como os homens. Algumas eram ativas, viajantes de modo livre no comércio e manufatura como 

em Atos 16.14: “Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, 

temente a Deus, nos escutava [...]”.  
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Nos evangelhos encontramos exemplos das normas daquele tempo como: mulheres 

servindo aos mestres (Lc 10. 38-42), ouvindo instruções (Lc 11.27,28), conversando com 

estranhos (Jo 4.7), seguindo Jesus (Lc 8.1-3), alguns desses exemplos mostram a violação de 

certas normas da época que Jesus quebra.  

Paulo sendo judeu teve sua experiência a partir da lei mosaica, mas após sua “conversão” 

as experiências eram a partir de Cristo. Isto se estendeu para sua pratica pastoral deixando para 

trás todo exclusivismo de ordem ética, social e gênero. Sabendo assim que “Não há judeu nem 

grego, não há escravo nem livre, não há diferença entre homem e mulher. Pois todos vós sois 

um só em Jesus Cristo” (Gl 3.28).  

A partir de então podemos entender as mulheres na sociedade em Corinto e na 

comunidade, os textos escolhidos a serem trabalhados são: 1Cor 11.2-16 e 14.33b-36 estas 

perícopes não citam nomes de mulheres em específico, mas abordam as instruções de Paulo em 

âmbito geral a todas. 

Na perícope 1Cor 11.2-16 algumas palavras se destacam para a melhor compreensão: 

homem - aner (14 vezes); mulher - gyne (15 vezes); cabeça (9 vezes); véu (5 vezes). Uma 

questão de destaque é em relação ao véu das mulheres na igreja de Corinto que aparece por 

cinco vezes nessa perícope. Diversas dúvidas surgem na questão do uso do véu ou não. Em que 

a participação das mulheres na oração e na profecia perdia o sentido se tirassem o véu, não 

deixando de lado a noção de que havia mulheres gregas e judias na comunidade. As gregas 

usavam o véu na sociedade de modo opcional, já a judia ao sair de casa deveria cobrir a cabeça 

para que os homens da época soubessem que era uma mulher comprometida. Paulo coloca essa 

tradição dentro da igreja, o problema surge em relação às mulheres gregas que não aceitavam 

esse costume (BOOR, 2004). Por isso vemos Paulo abordando esta questão de modo longo 

(1Cor 11. 2-16).  
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4.1 Análise de 1Cor 11.2-16:  

No v.2 Paulo introduz o seu discurso com um “louvo” pelo motivo dos coríntios 

lembrarem-se dele e das tradições quais tinha ensinado para o bom funcionamento do culto. Esse 

elogio evidencia que Paulo mesmo sendo cristão não apaga as tradições do judaísmo, essas 

tradições que no grego (παραδόσεις) tem o sentido de ordenanças, quais recebera dos Apóstolos. 

São essas tradições que irão trazer as dúvidas na comunidade. 

O v. 3 destaca: “Cristo”, “homem”, “mulher” e “Deus” como uma progressão em que Deus 

é colocado por último no sentido que Ele tem o governo sobre todos. Para Boor (2004, p. 171): 

“A mulher tampouco deve ficar a mercê da arbitrariedade de um homem dominador, mas ter seu 

cabeça naquele homem que é, ele próprio, inteiramente servo de seu cabeça Cristo”. No entanto 

a subordinação que a mulher tem para com o homem é de companheirismo.  

A questão colocada nos vv. 4, 5 e 6 tem sua relação na honra-vergonha. A diferença 

está na cabeça “coberta” e “descoberta”, para o Apóstolo o homem orar com a cabeça descoberta 

(akatalyptô tê kephalê) era uma novidade como cristão, pois para o cristão cobrir a cabeça é estar 

sob o governo de alguém (os judeus oravam somente com a cabeça coberta).  

Neste contexto algumas perguntas surgem, Boor (2004, p. 171) as menciona: “Será que 

o ‘cabeça desonrado’ pelo respectivo comportamento de homem e mulher é a cabeça deles 

mesmos, ou o ‘cabeça’ que a mulher possui no homem, e o homem no Cristo?”. Para Morris 

(1981, p. 122): “Cabeça é primeiramente a cabeça física, mas também pode haver aí uma 

referência a Cristo”. Paulo direciona esses versículos para se referir, que homem e mulher devem 

agir segundo a decência exteriorizada, pois o culto possui santidade. A preocupação de Paulo 

nestes versículos é a decência no culto público.  

A cabeça descoberta do homem no v.7 evidencia “imagem e glória de Deus”, já a cabeça 

da mulher coberta indica a “glória do homem”. Para isso Paulo argumenta, nos vv. 8 e 9 

recordando o Gn 1.27 e Gn 2.18-24 em que o homem foi criado diretamente por Deus e a mulher 

a partir do homem. Neste caso ele é a gloria de Deus e a mulher a glória do homem. A diferença 

se encontra na origem de ambos.  
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  Mesmo que com está diferença a mulher não deixa em nenhum momento de ter seu 

valor. Por isso no v. 10 a mulher trás na cabeça um sinal de autoridade. No grego o termo é 

exousían, traz algumas dificuldades de interpretação, Barbaglio (1989, p. 305) propõe: “[...] uma 

tendência muito difundida é interpretar exousía como domínio do homem sobre a mulher, ou 

também como submissão e dependência desta em relação àquele, subentendendo-se que o véu 

seria símbolo desse tipo de relacionamento”. Morris (1981, p. 123) relata ‘Nas terras orientais o 

véu é o poder, a honra e a dignidade da mulher. Com o véu na cabeça, ela pode ir a qualquer 

lugar com segurança e profundo respeito. [...] Mas, sem o véu, a mulher é algo nulo, que qualquer 

um pode insultar [...]’. 

No v.10 ainda nos menciona “Por causa dos anjos” tendo várias interpretações. Mas 

ficamos com a qual nos direciona aos anjos presentes no culto que levam a Deus as orações das 

pessoas (Ap 8.3), desta forma se as mulheres se comportassem de modo indecente poderia 

ofender a presença angélica. 

 Paulo irá conduzir o texto para outro sentido, se na criação a glória da mulher é partir 

do homem. No v.11 introduz “no Senhor”, Boor (2004, p. 173) vai mencionar: “em Cristo, homem 

e mulher estão firmemente coligados um com o outro”. A relação que os vv. 8 e 9 trazem a partir 

do gênesis, ganham um sentido diferente diante do v.12, que suplementa expondo os processos 

comum do nascimento. Por fim o versículo menciona que Deus é o único princípio gerador de 

vida “tudo vem de Deus”.  

O Apóstolo vem por meio de perguntas nos v.13, 14 e 15 aos coríntios. Para que após 

grande parte do seu discurso os próprios membros da comunidade pudessem responder a esta 

questão: “Será dessente uma mulher orar de cabeça descoberta”? Brekemeier (2008, p. 144) 

conduz: “A pergunta exige resposta negativa: claro que não. E mais um argumento está sendo 

aduzido, o da natureza que estaria ensinando que cabelo longo é uma vergonha para o homem 

e uma honra para a mulher (v.14)”. Paulo faz referência à própria “natureza” do ser humano, que 

traz alusão às diferenças dos sexos, físico e psíquico. Qual está Deus por trás que criou e projetou 

homem e mulher (BOOR, 2004).  
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Por fim o v.16 se inicia com a palavra “contudo”, indicando que mesmo com todo seu 

discurso ele ainda não está convicto de seus argumentos. Por isso se refere “se alguém quer ser 

contencioso”, que não concorde com seu posicionamento. Ele se refere que não tem este 

costume e muito menos as igrejas de Deus. Se no v.2 ele menciona que os coríntios seguiam as 

tradições que lhes foram passada, que seguissem também a esta.  

 

4.2 Análise de 1Cor 14.33b-36: 

A palavra mulher aparece duas vezes, uma no plural e outra no singular. Podemos 

identificar a relação das duas perícopes no sentido positivo que identificamos a presença destas 

na comunidade. Mas de modo negativo, na segunda perícope em que as mulheres são 

restringidas a ficarem quietas no culto. Diferente de 1Cor 11.6 em que a palavra “vergonhoso” 

aparece no sentido de cortar os cabelos e em 1Cor 14.35 no sentido de “falar na igreja”.  

Há um jogo de palavras nos dois textos, que são fundamentais para o bom entendimento 

da pesquisa. Os dois capítulos de 1Cor 11 e 14 se relacionam em seu conteúdo, sendo possível 

destacar dois temas: o tema da autoridade e o da cultura da honra-vergonha que reforçava certas 

normas sociais (DUNN, 2003, P.664). 

Em um olhar sem entender o contexto, “dói” os ouvidos quando lemos o tratamento de 

Paulo para com as mulheres na questão do comportamento no culto. É uma perícope bem 

complicada, pois dá o entendimento de contradição com 1Cor 11.2-16. Qual Paulo em nenhum 

momento se refere às mulheres que se calem durante o culto.  

Nos vv.33b, 34, se refere “como em todas as igrejas dos santos”, “conservem-se caladas 

as mulheres nas reuniões das igrejas”. Barbaglio (1989, p. 349) nos trás uma resposta para este 

silêncio da mulher na igreja de Corinto qual é fundamentado pela lei que exige submissão: 

“Preocupado em evitar uma atmosfera de confusão e tumulto nas reuniões comunitárias, Paulo 

proíbe as intervenções não carismáticas das mulheres, ou seja, suas perguntas sobre isto ou 

aquilo”. Esta perícope se encontra em contexto carismático, se as mulheres intervissem 

inspiradas pelo Espírito o Apóstolo não contraporia a está ação. Mas pelo motivo dos cultos serem 
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em ambiente doméstico deveriam ter certo cuidado em separar assuntos corriqueiros de 

proféticos (v.35).  

Segundo Dunn (2008, p.667) menciona que “A severa instrução, provavelmente, não era 

dirigida para todas as mulheres, mas às esposas”. O autor continua: “Assim, é provável que 

profetas mulheres tomavam parte no processo de avaliação de profecias individuais (14,29), o 

que presumivelmente podia incluir que fizessem julgamento acerca de profecias proferidas por 

maridos ou parentes masculinos mais velhos”.  

Por fim uma pergunta é feita para a comunidade dos coríntios no v. 36: “Porventura, a 

palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio ela exclusivamente para vós outros”? Esta 

pergunta indica que a igreja de Corinto é posterior a outras igrejas, não pode impor uma prática 

nova em relação às igrejas da Palestina e da Síria. 

 

4.3 Discussão 

A questão do comportamento e da participação das mulheres na Comunidade em 

Corinto tem tamanha relevância quando nos deparamos com a igreja contemporânea. Esse tema 

não se esgota e tem a capacidade de vencer a distancia do tempo em que o texto foi escrito com 

a atual.  

Os textos desta presente pesquisa são muito peculiares para a igreja em Corinto no que 

estava acontecendo. Por este motivo deve-se tomar cuidado, pois há apenas uma interpretação 

e várias aplicações. O problema encontra-se quando as igrejas usam estas perícopes sem a 

devida análise para justificar o pensamento machista em relação à participação ativa das 

mulheres nos cultos. Arbiol (2018, p. 150) menciona: “[...] a linha que se impôs na escola paulina 

foi, neste tema, a do modelo patriarcal para a organização das assembleias, seus discípulos 

decidiram adaptar Paulo para fazê-lo mais patriarcal do que ele mesmo e suas assembleias 

haviam sido”. 

 Na falta de ler os textos no seu devido contexto cultural, literário, teológico, fazem surgir 

os fundamentalismos em relação às mulheres. Vemos igrejas que aderem o uso do véu pela 
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limitação a leitura de 1Cor 11. 2-16 qual Paulo coloca sua preocupação na decência do culto e 

na tradição do mundo judaico. Boor (2004, p. 174) menciona: “Por consonância a mulher hoje se 

tornou diferente” [...] “Não temos mais em absoluto a sensação de que a mulher e a moça sem 

véu na cabeça sejam ‘não femininas’, ou ‘provocantes’ [...]”. Boor (2004, p. 175) continua 

contextualizando: “E ainda que hoje as mulheres e moças amarrem um lenço na cabeça, ele de 

maneira alguma é aquele ‘véu’ discutido por Paulo. O lenço de hoje não é mais um ‘sinal’. Ele 

não tem mais um ‘poder sobre a cabeça’ de uma mulher hoje”. 

Observamos mulheres que possuem voz e vez, e também muitas que são “oprimidas” e 

caladas por motivos alheios. Mas encontramos a luz do evangelho a inclusão das mulheres (Lc 

8.1-3) e em Paulo uma lista de mulheres quais ele direciona em suas cartas nas saudações (Rm 

16, Fl 4.2-3, Cl 4.15). É a partir de Cristo que a igreja contemporânea deve fundamentar a sua 

praxi cristã. Em que todos são importantes para o serviço no culto, tanto homem e mulher 

batizados são iguais, a diferença está nas funções que cada um tem. E se estas funções 

estiverem baseadas a partir de subordinação e preconceito pelo motivo da diferença sexual 

(mulher como inferior) é um grande problema qual como igreja devemos estar atentos.  

 A igreja como Corpo de Cristo deve ser um lugar de edificação para todos. Pois quem 

age na igreja é o Espírito e ele é quem distribui os dons, convence do pecado, conduz os fiéis à 

verdade e intercede pelos crentes. Portanto independe se é homem ou mulher, em Cristo todos 

são um! 

 

5 Considerações Finais 

 

Em conclusão desta pesquisa, consideramos a proposta de Paulo na questão da 

participação e do comportamento das mulheres em Corinto. Buscamos responder aos objetivos 

propostos na introdução.  

 Os ensinamentos de Paulo a comunidade de Corinto era levado a sério pelos coríntios 

(1Cor 11.2). Pela sua ausência na comunidade surgiram dúvidas em relação a vários assuntos 
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que eclodiram. Uma das duvidas foi em relação ao uso do véu ou não no culto, a participação 

das mulheres na oração e na profecia perdia o sentido se elas tirassem o véu, havia mulheres 

gregas e judias na comunidade, as gregas usavam o véu na sociedade de modo opcional, já a 

judia ao sair de casa deveria cobrir a cabeça para que soubessem que era comprometida. Paulo 

coloca essa tradição dentro da igreja, o problema surge em relação às mulheres gregas que não 

aceitavam esse costume (Boor, 2004). Por isso do seu longo discurso em 1Cor 11. 2-16. A partir 

desse pressuposto a mulher tinha voz quando usava o véu, pois era um sinal de autoridade tanto 

no culto como na sociedade, o cobrir a cabeça tem um sentido cultural e teológico, pois 

evidenciava a glória do homem.  

Os dois capítulos de 1Cor 11 e 14 se relacionam em seu conteúdo, sendo possível 

destacar dois temas: o tema da autoridade e o da cultura da honra-vergonha que reforçava certas 

normas sociais (DUNN, 2003, P.664). Podemos identificar no sentido positivo a presença de 

mulheres na comunidade. Mas de modo negativo, em que são restringidas a ficarem quietas no 

culto. Diferente de 1Cor 11.6 em que a palavra “vergonhoso” aparece no sentido de cortar os 

cabelos e em 1Cor 14.35 no sentido de “falar na igreja”. O pedido de Paulo para que as mulheres 

se calassem era para a ordem no culto, esta perícope em relação com o contexto do cap. 14 qual 

o Apóstolo instrui os coríntios acerca do uso dos carismas na assembleia, nesse mesmo sentido 

as mulheres deveriam ficar caladas acerca de assuntos corriqueiros que não pertencessem ao 

culto. O que contribuía era o espaço das reuniões em ambiente familiar. 

 Notamos nas igrejas contemporâneas tanto católica, carismática como protestantes, 

pentecostais e neopentecostais um aumento de mulheres nos cultos e missas e, além disso, na 

participação destas de forma ativa. Do mesmo modo que mulheres possuem voz e vez, outras 

são “oprimidas” e caladas pela má interpretação dos textos que são peculiares a uma 

determinada época, com um contexto cultural e social diferente do nosso. Encontramos a luz do 

evangelho a inclusão das mulheres e em Paulo uma lista de mulheres. É a partir de Cristo que a 

igreja contemporânea deve fundamentar a sua praxi cristã tendo em mente que o agente da igreja 

é o Espírito sendo ele quem age em todos.  
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Palavras-chaves: Mulheres; Corinto; Autoridade; Véu; Instruções.  
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AS COMUNIDADES FORMADORAS EM EDITH STEIN 

 

Thaíne Nascimento Amaral311 

Clélia Peretti312 

 

1 Introdução 

 

O objetivo deste estudo é analisar a partir dos escritos de Edith Stein o tema da 

comunidade e a interação das diferentes formas de conviver na formação integral da pessoa 

humana; descrever os pressupostos da fenomenologia da experiência comunitária em Edith 

Stein; discutir os aspectos essenciais do ser pessoa e do ser comunidade, explicitando a 

estrutural relacional e Inter constitutiva, na obra de Edith Stein e analisar nas obras de Edith Stein 

as conexões entre diferentes formas de viver em comunidade e sua contribuição na formação 

humana. Este estudo está vinculado ao projeto contribuições filosófico-teológicos do fenômeno 

religioso na contemporaneidade. 

No contexto atual a formação da pessoa tem sido objeto de grandes discussões e aplicada 

em formatos, tempos e espaços diversificados. Acredita-se que é tarefa não só de uma pessoa, 

mas de toda uma equipe, cujos membros com variadas competências, se complementam para 

atingir o que almejam no trabalho formativo. Edith Stein (1891-1945) em suas obras é convicta e 

considera que o trabalho formativo deve ser desenvolvido por uma comunidade de formadores, 

ou seja, por três entidades originais que têm obrigações específicas, que não devem ser 

delegadas a outrem nem renegadas ou reduzidas a uma abordagem simplista. A filósofa 
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considera que a família, o Estado e a Igreja são três comunidades necessárias para a formação 

integral da pessoa. Mas, é convencida de que outras instituições como a escola e outros fatores 

socioculturais, também, são determinantes na formação da pessoa humana.  

Stein em Edith seus escritos teorizam, testemunha e argumenta acerca de uma educação 

alicerçada sobre bases antropológico-filosófico cristã. Ela deixa claro que a formação não pode 

ser apenas acumulação cognitiva e sim, formação da pessoa por inteiro, propondo que a primeira 

tarefa da educação é ensinar a pensar, buscar a verdade e viver a comunidade (ALES BELLO, 

2015). 

A proposta de estudo justifica-se pelo desafio de integrar nas propostas educativas das 

três diferentes comunidades acima mencionadas um processo de formação integral da pessoa 

humana. Em suas abordagens, Stein dá amplo espaço às questões da família, por perceber o 

grande valor da mesma na formação das novas gerações, e é contundente ao afirmar que à 

família cabe o “o direito inalienável e, ao mesmo tempo, a obrigação severa de educar os filhos” 

(STEIN, 1959/1999, p 229). 

Em Edith Stein é possível evidenciar a coerência entre formação pessoal, pensamento 

filosófico e práxis pedagógica. No conjunto de seus escritos pedagógicos o tema da liberdade 

humana se coloca em inter-relação com o tema da graça e da liberdade. Diversos escritos de 

Edith Stein abordam a pessoa humana em sua dimensão histórica, social e política. O que 

caracteriza uma vivência comunitária é a abertura ao outro, uma troca recíproca de experiências 

em que cada membro troca e se deixa tocar pelas vivências alheias, chegando a partilhar uma 

vivência comum ou, se quisermos, uma vivência comunitária. Edith Stein apresenta uma visão 

interacionista a respeito da relação entre pessoa e comunidade. Ela é muito atenta à dupla 

contribuição da tarefa educativa, ou seja, a individual e a comunitária. 
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2 Fundamentação teórica 

 

As contribuições de Edith Stein sobre o problema da relação pessoa-comunidade são 

propostas em muitas de suas obras. O tema é estudado a partir da perspectiva fenomenológica 

relacional, enfatizando o aspecto Inter constitutivo e interdependente da pessoa e da 

comunidade. Suas contribuições estão sendo retomadas recentemente no âmbito da filosofia, da 

psicologia e da educação, por discutir os aspectos essenciais do ser pessoa e do ser comunidade 

(ALES Bello, 1998a, 1998b, 2000, 2004a, 2004b). 

A comunidade pode ser identificada objetivamente como uma forma de agrupamento 

social como são as famílias, os povos, as comunidades científicas, religiosas etc. Entretanto, 

Stein (1922/1999n, 1930-32/2000) realiza suas pesquisas acerca da comunidade partindo da 

experiência da pessoa, identificando aquelas vivências consideradas como propriamente 

comunitárias. 

No livro “La struttura della persona umana” (2013), Edith Stein recorre aos métodos da 

fenomenologia para desenvolver uma antropologia apropriada sobre o ser humano. No capítulo 

6, “O ser social da pessoa”, Stein conceitua que o ser humano capaz de cumprir atos sociais, 

viver relacionamentos sociais e é membro de formação sociais, ou seja, é um tipo social. Em sua 

reflexão sobre a formação do homem como ser social diz que o ser humano vive e se relaciona 

em um mundo e, por isso, é considerado um ser social. Para Stein os atos sociais são 

direcionados ao outro que estimula um comportamento inserido num meio social e que os 

relacionamentos sociais estão na base da formação da comunidade. 

No livro “Pessoa e Comunidade” (2015), a autora Angela Ales Bello, mostra através de 

uma análise fenomenológica a relação entre a realidade psíquica e espírito, realizada por Edith 

Stein, na busca de compreender o ser humano. No capítulo 3 a autora ao se aprofundar sobre o 

tema comunidade, exemplifica como o eu de cada ser humano vive como pessoa individual e 

como comunidade. Evidência que existe um fluxo de vivências comunitárias do nível da vida 

pessoal e da vida comunitária. 
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A partir da leitura do livro “Fenomenologia e Ciência humanas: psicologia, história e 

religião” (2004) escrito por Angela Ales Bello, é possível observar quais são as formas de 

fenomenologia utilizadas e qual o posicionamento de Edith Stein sobre a fenomenologia. As 

pesquisas da autora sobre o conceito de fenomenologia instigam a buscar a compreensão e o 

conhecimento dos elementos que contribuem para o estudo sobre o potencial do processo 

formativo para promover autoconhecimento e relacionamento com seu grupo social utilizado 

como fontes de análise das vivências. 

 

3 Metodologia 

 

Sendo esta uma pesquisa bibliográfica optou-se pelo método fenomenológico descritivo. 

Na primeira fase foi realizada leitura de várias obras, apontamentos, análise textual das 

temáticas. Iniciamos pelo conhecimento e estudos das obras, que foram consideradas fontes 

primárias, isto é, as obras escritas por Edith Stein e seus estudiosos que abordaram o tema 

proposto. 

Na reflexão realizou-se uma análise da originalidade da pedagogia de Stein 

principalmente na obra “La struttura della persona umana” (2013), “A Mulher: Segundo sua 

natureza e graça (1999), “Pessoa e Comunidade” (2015). As comunidades formadoras, sua 

missão e responsabilidade, o papel do intelectual e do formando são temas abordados na 

atualidade das obras pedagógicas de Stein discutido ao longo da pesquisa. 

. 

4 Resultados e Discussão 

 

         A comunidade participa desde o início do processo de formação da pessoa (STEIN, 

1930/1999c). Ela é a luz dos escritos de Stein, e é só nela que a liberdade e a individualidade da 

pessoa humana não se aniquilam e, sim se realizam: 
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Husserl e Stein acreditam que a organização que respeita a pessoa se chama 
comunidade. A comunidade é caracterizada pelo fato de os seus membros 
assumirem responsabilidades recíprocas. Cada membro considera sua 
liberdade, assim como também quer a liberdade do outro e, a partir daí, verificam 
qual é o projeto conjunto. O projeto pode ser útil para a comunidade, mas deve 
ser útil também para cada membro. (ALES BELLO, 2006, p. 73).        
 

Experiência comunitária e seus pressupostos fenomenológicos  
 

Para Stein uma comunidade não é objeto, mas um sujeito social, um nós que compõe 

“eus conscientes e livres”, em que cada pessoa humana é reconhecida e aceita como sujeito, 

com experiência própria com vivencias. A autora parte do princípio da experiência pessoal na 

descrição de vivências concretas da consciência. Segundo Stein, o ser é sujeito e objeto de sua 

própria reflexão e decisão, quando toma consciência de seu interior e seu exterior, pode 

responder a si mesmo e a comunidade de maneira única e incomparável.  Na opinião de formação 

pessoal, por meio do conhecimento e do convívio com a pluralidade de personalidades, a pessoa 

constrói modelos para o conceito que tem de si mesmo, em um processo de auto avaliação e 

autoconhecimento, mas sem que isso se forme um determinismo. Cada “eu” é formado por uma 

parcela formativa de muitos “eus”, tais como: familiares, amigos, educadores, e etc., que auxiliam 

ao dar forma o indivíduo.  

A pedagogia de Stein assinala para uma solida concepção de pessoa, embasada na 

singularidade, profundidade e totalidade do mistério humano. Sendo assim, segundo a autora, a 

corporeidade não pode ser pensada em a alma e sem expressão do seu ser por inteiro, ou seja, 

integral. Stein na obra “La struttura della persona umana” (2013), afirma que o indivíduo isolado 

é uma abstração; a sua existência é encarnada no mundo-da-vida e que cada indivíduo 

desenvolve desde o nascimento um conjunto de relações que o reconhecem enquanto indivíduo 

situado, membro de uma estrutura mais ampla de significados não apenas exteriores, mas 

também interiores, uma vez que constituem a própria estrutura humana. A análise 

fenomenológica de Stein sobre a dimensão social da pessoa consolida-se sobre a vivência 
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fundamental da empatia enquanto fenômeno que expressa a singularidade da relação recíproca 

entre os indivíduos. 

 

O ser pessoa e o ser comunidade: estrutura relacional e Inter-constitutiva  

 

Na obra “Pessoa e Comunidade” (2015) examinada principalmente o capitulo 3, a relação 

pessoa-comunidade oferece à psicologia uma fundamentação filosófica rigorosa, explicitando os 

aspectos dinâmicos e orgânicos, bem como a essência interdependente e inter-constitutiva da 

pessoa e da comunidade. Não é possível falar de pessoa e de seu processo de formação 

excluindo a relação propriamente comunitária como via de construção expressão. Não podemos 

falar de uma comunidade desconsiderando a pessoa que se posiciona a partir de sua razão e 

liberdade. 

 

As formas de viver em comunidade e sua contribuição na formação humana 

 

Ao falar dos diferentes tipos de comunidade, Stein enfatiza que existe um limite próprio 

dado pelas condições subjetivas e objetivas de cada pessoa e estas influenciam na constituição 

da força vital comunitária e no destino que a própria comunidade terá em termos de 

desenvolvimento: 

 
As formas comunitárias são as que poderiam e deveriam mais contribuir para o 
desenvolvimento de cada membro. Considerando-se que nas condições 
comunitárias nunca cada membro pode fazer tudo o que quiser, é pertinente 
refletir sobre o sentido do desenvolvimento de cada membro. É claro que não se 
poderia desenvolver somente os interesses particulares, os objetivos pessoais, 
mas para alcançar o desenvolvimento pessoal, cada membro precisa conviver, 
isto é, viver com os outros. (ALES BELLO, 2006, p. 77). 
 

Stein insiste no fator relacional inerente na educação, onde a atualização das 

potencialidades da pessoa ocorre graças às influências formativas recebidas do meio exterior, 
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destacando que o ser humano não vem ao mundo acabado e, sim como um ser sociável e 

educável. Desta maneira a comunidade possui um papel essencial na constituição da pessoa.  

O projeto de pesquisa tem como foco a experiência de comunidade no processo de 

formação inicial. De acordo com os objetivos traçados, o relatório apresenta aspectos e 

contribuições sobre a formação integral da pessoa humana. A pessoa humana é centro de todo 

pensamento de Edith Stein, ela busca compreender a pessoa em todas as suas dimensões e em 

suas relações e desenvolve um método próprio para estudar a pessoa humana em seu processo 

de formação.  

Na obra “La struttura della persona umana” (2013), aponta para que haja uma verdadeira 

interação e formação humana, é necessário conhecer e considerar a outra pessoa na sua própria 

estrutura de corpo, alma e espírito, porque sem isso é impossível existir qualquer vínculo ou 

processo formativo. Outra reflexão pautada por Edith Stein é a essência da vivência comunitária, 

nesta percebermos no outro suas necessidades e a partir disto, podemos buscar possíveis 

soluções para uma vida harmoniosa.  

No contexto dessa pesquisa, observamos que o formador necessita compreender as 

diferentes formas de conviver em comunidade, pois estas convivências ampliam o ambiente 

educativo e pessoal, a troca de experiência, a empatia e melhoria de caráter, por exemplo. Viver 

em comunidade significa acolher o outro ser humano como nossa própria imagem, confrontar-se 

com ele, é estar atento ao seu desenvolvimento, ser formado por estes meios e, também, ajudar 

os outros a se formarem.  

Nas obras estudadas foi possível refletir sobre a liberdade pessoal e as influências da 

comunidade no processo de interação e diálogo. É pelo processo educativo integral que o 

indivíduo faz a devolutiva social, composta com responsabilidade solidária e humanizadora. 

Logo, como o processo de formação ativa a natureza específica do educando que 

segundo Stein, esta não deve se dar de maneira casual, mas deve seguir aquilo que já é 

concebido no âmbito da antropologia filosófica. Por isso, é preciso estar atento para conhecer 

quem é o indivíduo e a partir daí iniciar um processo de acompanhamento pessoal. 
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5 Considerações Finais 

 

A discussão sobre os temas apresentados mostra a atualidade do pensamento de Edith 

Stein e a sua contribuição nas investigações das diferentes formas de vivências comunitárias e 

na compreensão do ser humano.  Um olhar interacionista de Edith Stein sobre a relação da 

pessoa e comunidade nos dá uma visão integradora destas duas realidades e nos oferece 

vestígios para atividades levando em consideração que o desenvolvimento pessoal de cada 

indivíduo contribui reciprocamente para o fortalecimento da comunidade. Edith Stein oferece mais 

do que um aprofundamento teorético sobre a pessoa humana e as vivências comunitárias, ela 

nos incita a olhar para a experiência, deixando de lado concepções fechadas e predeterminadas 

para compreendê-la na sua totalidade. 

Afirma-se que Stein contribui fortemente no âmbito da educação, na compreensão das 

diferentes formas de comunidade e do papel do educador. A concepção antropológica 

apresentada por Stein contém referências sólidas para o atual contexto educacional. Além de ser 

desafiador, sua proposta exige dos educadores um apoio teórico fundamentado em concepções 

antropológico-filosóficas, psicológicas e pedagógicas. Muitos formadores e educandos estão num 

processo de busca continua de formação profissional, contudo, Stein propõe a busca do 

significado da essência da educação. Trata-se de uma educação voltada para formação da alma, 

ou seja, para o núcleo central da pessoa humana.  

 

Palavras-chaves: Comunidade; Formação; Educação.  
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CIÊNCIA E RELIGIÃO NO ENSINO RELIGIOSO: análise do livro didático 

 

Francisco Luiz Gomes de Carvalho313 

Discentes do UNASP – Vila Matilde314 

 

1 Introdução 

 

Como cumprimento de requisitos de formação em curso de licenciatura, no terceiro 

semestre do curso de Pedagogia do UNASP (Vila Matilde) na disciplina Ciência e Religião foi 

proposto fazer um estudo do livro didático de Ensino Religioso. Analisou-se a coleção 

“Descobrindo Novos Caminhos” de autoria de Therezinha Motta Lima da Cruz. O objetivo da 

pesquisa consistiu em analisar o livro didático de Ensino Religioso, com atenção detida em 

explicitar o modo como se aborda a relação ciência e religião. Para tanto, empreendeu-se 

pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa com aporte em referencial teórico Ian Barbour e 

suas categorias de análise acerca da relação ciência e religião, a saber: Conflito, Independência, 

Diálogo e Integração.  

 

2 Fundamentação teórica 

 

Ao longo da história, no Brasil o ensino da religião tinha por base textos didáticos, em sua 

maioria catecismos que eram encontrados em diferentes modelos, épocas e religiões. Desde a 

chegada do protestantismo, tais livros constituíram a base para propagar a fé e combater o 
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catolicismo, mas que em síntese “se mobilizou e passou a usar a mesma estratégia para a 

instrução e a conformação da fé católica” (ORLANDO, 2013, p. 70). 

Na escrita da História da Educação Brasileira o livro didático tem sido uma importante 

fonte de pesquisa histórica cuja materialidade, textualidade e presença no mercado e na vida 

social importa aos olhares dos historiadores. Nos últimos anos o Livro Didático de Ensino 

Religioso (LDER) tem sido objeto de estudos e análises por pesquisadores de diversas áreas do 

conhecimento, tais como Kravice (2008) afirma que os livros que se destinavam ao componente 

curricular Ensino Religioso publicados entre as décadas de 70 e 80 eram hegemonicamente 

publicados por editoras católicas com conteúdos de caráter majoritariamente proselitista e 

confessional, com elementos de forte ênfase de catequese e linguagem eclesiástica. Por sua vez, 

Gilz (2009) analisou a Coleção “Redescobrindo o universo religioso” com foco em identificar a 

contribuição desses para a formação dos professores de ER. Já Nascimento (2011) se deteve 

em investigar o discurso sobre as relações raciais entre negros e brancos nos livros de ER de 

1977 a 2007. Todos esses pesquisadores, tem se empenhado em estudar e analisar as diversas 

coleções de LDER e as mudanças que vem ocorrendo ao longo dessas décadas. 

Compondo o arcabouço teórico para efetivação de nossa pesquisa foi de grande 

importância entender o conceito de cultura escolar para além de simples delimitação, mas 

considerando que a escola a partir de normas e práticas construídas e definidoras de 

conhecimentos a serem ensinados tendo como suporte o livro didático (CHERVEL, 1990). Por 

sua vez, Chartier (1990) contribuiu para compreender a transformação da relação com o texto 

escrito e as mudanças históricas com ligação direta aos suportes utilizados, bem como a 

circulação desses nas diferentes sociedade e épocas. Além do mais, cabe destacar que a leitura 

de imagens foi amplamente utilizada haja visto o uso pedagógico da imagem nos livros didáticos 

dessa coleção. No esteio do que sinalizam Silva e Carlos (2008), as imagens conquistaram 

bastante espaço no mundo em que vivemos, de modo que difundem mensagens dotadas de 

valores sociais, políticos, econômicos, culturais e religiosos.  



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

750 

Em torno da relação entre ciência e religião e sua ampla discussão sobre a vida, o homem 

e a sociedade, Ian Barbour (2004) defende que a relação entre religião e ciência pode ser 

compreendida a partir de quatro posições, sendo elas: a) Conflito – ocorre entre as pessoas com 

os pontos de vista extremados geralmente indicados pelos literalistas bíblicos em oposição aos 

cientistas ateus; b) Independência – posição requerida por aqueles que alegam não haver 

conflito, mas sim coexistência em separado entre ciência e religião, desde que mantida a 

distância uma da outra c) Diálogo – segundo essa perspectiva há uma aproximação quando se 

procura identificar semelhanças entre os métodos empregados nas duas áreas. O diálogo mais 

profícuo acontece em temas relacionados às questões-limite de fronteira, em que quando a 

ciência não consegue explicar, a religião oferta uma explicação; d) Integração – refere-se à 

posição de parceria entre religião e ciência de um modo sistemático e abrangente, de forma que 

em alguns temas demanda-se a necessidade de uma reformulação de certas crenças, à luz da 

ciência.  

 

3 Metodologia 

 

Para esse estudo, empreendeu-se uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa 

por meio do estudo e análise de coleção da Livro Didático de Ensino Religioso, “Descobrindo 

Novos Caminhos”, publicada pela Editora FTD em 2010 direcionada para o Ensino Fundamental 

II, ou seja, do 6º ao 9º ano. Utilizou-se como referencial teórico a tipologia de Ian Barbour que 

considera a relação ciência e religião a partir de quatro categorias de analise, a saber: conflito, 

independência, diálogo e integração. É pertinente informar que essa análise também considerou 

elementos tais como: capa, unidades e divisão de capítulos, ilustrações, tabelas, formação dos 

autores, filosofia que rege o livro.  

A coleção escolhida foi escrita a partir de viés católico. A prioridade do livro é a doutrina 

cristã e a bíblica, porém dialoga com outros credos. A coleção incentiva o diálogo inter-religioso, 

trazendo uma reflexão sobre os diferentes contextos religiosos sem que exija uma confissão 
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explicita. Nesta coleção, o aluno é conduzido para fazer escolhas individuais positivas por meio 

da abordagem de temas de vivência pessoal e convivência com o outro. 

A coleção é rica em ilustrações que estimulam a reflexão e o diálogo em sala de aula. As 

capas dos volumes não se diferenciam muito entre si, apenas menciona o título da coleção, o 

ano destinado. A autora é a mesma para os quatro volumes e não contém informações adicionais. 

A contracapa apenas nos informa as filiais e distribuidores da editora FTD. Em um olhar rápido 

no sumário percebe-se que os livros da coleção são divididos em quatro unidades indicando uma 

breve relação entre ciência e religião. Cada volume trabalha um tema específico, entretanto, 

todos são permeados por perguntas com o intuito de despertar a curiosidade dos estudantes em 

busca de respostas ao recorrer às mais diversas áreas do conhecimento, em especial à religião.  

 

4 Considerações Finais 

 

Identificamos que a coleção de livro didático aqui pesquisada é bastante didática na 

apresentação de seu conteúdo e as ilustrações que a compõem indicam uma intencionalidade 

estruturada com o objetivo de indicar a ciência e religião como áreas de oferta de respostas às 

demandas e questões da vida. Ao analisar os volumes dessa coleção tornou-se patente entender 

que a relação ciência e religião é mobilizada como mote estruturante para um direcionamento da 

vida segundo a qual “não se trata tanto de dar respostas, afirmar verdades, mas de ajudar a 

procurar caminhos” (CRUZ, 2010, p. 02 – Manual do Mestre - 6º ano).  

 Os dados coletados a partir da análise dos livros didáticos com foco nas mobilizações 

que a autora faz, nos pressupostos que dirigem a exposição dos conteúdos e na apresentação 

das áreas de conhecimentos nos permitem considerar que a obra está permeada pela 

explicitação da relação ciência e religião na perspectiva do diálogo segundo os ditames propostos 

por Barbour (2004). O diálogo como modelo de relação entre religião e ciência oportunizar 

vislumbrar um estado de convivência harmônica entre essas áreas de conhecimento, pois que 

tanto a religião como a ciência são tidas como necessárias à humanidade em sua busca por um 
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mundo melhor. Na contemporaneidade, esse diálogo se revela especialmente diante de 

questões-limite ou em questões fronteiriças que a ciência aborda, mas que sozinha, não 

consegue resolver. Assim que, “[...] apresentamos a proposta religiosa como uma forma de 

entender melhor a natureza e as necessidades do ser humano nas suas diversas redes de 

relações” (CRUZ, 2010, p. 02 – Manual do Mestre - 6º ano). 

 

Palavras-chaves: ciência; confessional; ensino religioso; livro didático  
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“E VOCÊ? VOCÊ TEM FOME DE QUÊ?”: Uma leitura teológica da obra de Elza 

Soares 

 

Michel Eriton Quintas315 

 

1 Introdução 

 

A sociedade atual está marcada pela tensão entre a crise do sagrado e um movimento de 

retorno para ele. De um lado há setores que desconsideram ou consideram parcialmente a 

experiência religiosa como dimensão de impacto e significado real para o ser humano. Por 

outro, crescem, também, a consciência e a pesquisa crítica/científica que aponta à religiosidade 

e espiritualidade como fatores de impacto nas considerações dos diversos campos do saber 

como a saúde, a arte, as ciências sociais, bem como em questões fundamentais 

como as dos direitos humanos e justiça social. Aqui, acompanham as reflexões públicas da 

Teologia, sendo reflexiva e teórica tanto quanto necessário, mas também propositiva, iluminativa 

e dialogal, como é o caso da ética teológica e da teologia pastoral.  

Na esteira destas inter-relações, um importante campo de análise é o da cultura e das 

manifestações artísticas, sobretudo quando estão contextualizadas sobre a religiosidade. 

Demonstrando os anseios de seu tempo, certamente podem ser assumidas pela reflexão 

teológica e suas proposições e, ao mesmo tempo, valorizadas por ela como instrumento que 

favorece o debate e os caminhos do diálogo. Nesse sentido, a vida e obra de Elza Soares 

aparecem como um exemplo possível, de onde o diálogo favorece o trabalho que, em muitas 

situações, é comum tanto para as Igrejas, como para a sociedade em geral. Portanto, o objetivo 

desta pesquisa é, a partir da interface entre a Teologia e a esfera social, demonstrar como tais 

relações são importantes e possíveis e identificar quais desafios e oportunidades elas suscitam.  

 
315Graduando em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Contato: michel.quintas@pucpr.edu.br 
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2 Fundamentação teórica 

 

Na pós-modernidade, a religião não aparece mais como uma instituição de instância 

superior em relação as demais, embora sua influência ainda seja evidente. Esse contexto 

contribui no surgimento de teologias públicas calcadas no diálogo com a sociedade. Pensando 

essa realidade, a ética e a moral são fundamentais, pois, como afirmam Zeferino e Boff (2015, 

p.175), a consciência das contingências da comunidade cristã a coloca dentro da comunidade 

civil e a faz compreender a sociedade como lugar privilegiado para existir, sendo-lhe vedada uma 

existência não cidadã. Além disso, considerando que há uma relação essencial entre ética e 

cultura (TILLICH, 2009, p.183), as manifestações artísticas e a obra de Elza Soares, ao passo 

que aparecem como críticas à algumas concepções teológicas, são, também, oportunidades de 

reflexão sobre a presença cristã na sociedade, suas influências e a necessidade de uma paridade 

do discurso religioso com os temas evocados na contemporaneidade.  

A realidade cultural do Brasil é diversa e expressiva e, nesse grande contexto cultural, a 

música aparece como um de seus elementos fundamentais (LIMA, 2009, p.6). Elza, por sua vez, 

é uma importante cantora brasileira, nascida no Rio de Janeiro em 1937, de família pobre 

marcada pelas consequências da escravidão, negra e mulher política, que com seus mais de 80 

anos, continua lutando pela conscientização da sociedade para questões atuais. Através de uma 

voz imponente que retrata os dramas contemporâneos e de temática religiosa, figura como uma 

legitima catequista, ainda que não haja tal intenção (RIBEIRO, 2018, online).  

Não há intenção porque sua música é secular, ou seja, não se caracteriza como louvor ou 

espiritualidade propriamente ditos. Mas se a religiosidade se relaciona com toda história e com 

todos os sentidos culturais (TILLICH, 2009, p.267 apud TADA, 2010, p.68), é possível identificar 

algumas inter-relações. Assim, a arte, enquanto possibilita questionamentos e releituras da 

sociedade (LIMA, 2009, p.8), exige, da Teologia, a capacidade de se deixar interpelar pelas 

aflições da atualidade e até mesmo por aquelas que colocam em “xeque” sua identidade, ética e 
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moral. Por essa razão é importante traçar reflexões com o objetivo de identificar os resultados 

desta relação e a “catequese” de Elza Soares figura como lócus privilegiado para tal. 

Numa tentativa de aproximação do conteúdo artístico ao conteúdo religioso, tanto a 

literatura profética quanto a Teologia da Libertação aparece como possibilidades. Assim como os 

profetas bíblicos, Elza assume posturas baseadas na justiça social e no projeto de mais vida para 

o outro. A literária profética é carregada de percepções que nascem da realidade social, é política, 

manifesta-se num contexto de conflito e opta pelo oprimido, além de expressar concretude, o 

desejo de libertação social e uma tradição de humanização (ROSSI, 2018, p.13-18). A vida e obra 

da cantora, por sua vez, é antenada ao contexto político do país, assume diversas pautas e 

reivindicações de movimentos identitários e sociais e rechaça os estereótipos sobre as 

minorias (CORAÇÃO; SOUZA, 2019, p.96). Seu objetivo é claro: valorizar os que sofrem, dar voz 

à mulher, combater a violência e o racismo, deslegitimar a homofobia, valorizar as diferenças, 

transformar o imaginário social e promover a vida.  

Também a teologia latino-americana possui preocupações semelhantes. Do choque 

existencial ao ver o Cristo crucificado na figura do irmão, nasce um movimento de volta à opção 

preferencial pelos oprimidos, que está presente na Bíblia, figura como traço essencial da vida 

pública de Jesus e, consequentemente, da prática de seu seguimento. A partir da utopia do 

Reino, a Teologia da Libertação entende que a fé pode contribuir com a construção de caminhos 

alternativos de sociedade, mais plena, humana, livre e liberta e culmina em uma compreensão 

de ser humano enquanto sujeito solidário, profético, comprometido, livre, jovial, contemplativo e 

utópico (BOFF; BOFF, 2001, p.148-149; 150-152). Em Elza Soares, alguns destes traços podem 

ser identificados com muita clareza.  

É evidente, no entanto, que tais aproximações são limitadas. A própria vocação profética 

pressupõe o pleno conhecimento da obra e dos desígnios de Deus, dado que não caberia aplicar 

à cantora. Além disso, a Teologia da Libertação apresenta suas dimensões de libertação 

espiritual, mesmo que visceralmente atreladas a libertação socioeconômica, que não fazem 

parte, necessariamente, da intenção e da manifestação cultural de Elza Soares. No entanto, 
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cumpre lembrar que a mensagem cristã precisa de constante diálogo com a sociedade, seus 

símbolos e linguagens, sobretudo para não se tornar ineficaz, um fóssil do passado, sem sentido 

ou legitimidade. Por essa razão, a obra de Elza parece cumprir o papel de interpelar ambos os 

envolvidos neste diálogo de maneira oportuna e, de certa forma, assim como alguns movimentos 

na história judaico-cristã também o fizeram. 

As questões levantadas em sua vasta discografia encontram certa consonância com a 

sociedade e com a Teologia da época: nas décadas de 70 e 80, com os movimentos libertários 

da América Latina, dentre os quais está a Teologia da Libertação, e, atualmente, com as pautas 

feminista e identitárias que perpassam as elaborações da ciência teológica, bem como nas 

críticas sobre a construção histórica da imagem de Deus-Pai, sobre o moralismo, a religião 

instrumentalizada e sua intenção de manutenção da consciência social. Em suma, são muitos os 

exemplos possíveis para demonstrar que Elza encara a realidade de modo crítico, mas o ápice 

desse enfrentamento, sobretudo no campo da religiosidade, se dá com os álbuns Deus é mulher 

e Planta Fome. 

.  

3 Metodologia 

 

A abordagem do presente trabalho visa estabelecer nexos entre Teologia e 

Sociedade/Sentidos culturais. A metodologia utilizada é indutiva e qualitativa bibliográfica com 

análise de conteúdo. Para tanto, são utilizadas reflexões a partir da Teologia, mas também das 

Ciências da Religião e dos campos da ética e da cultura, com o objetivo de identificar os 

resultados e as interpelações que surgem de suas inter-relações, dando enfoque à vida e obra 

de Elza Soares e, sobretudo, aos álbuns Deus é Mulher e Planeta fome. 
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4 Resultados e Discussão 

 

Já em 1959, Elza Soares satirizava em uma de suas canções perguntando “Pra que é que 

pobre quer dinheiro?”. A temática religiosa aparece de modo expressivo no álbum Lições da vida, 

de 1976, mas as músicas Cipriano, Rainha dos Sete Mares, Curumbandê e Deus e Viola revelam 

leituras mais existenciais do que ligadas a justiça e igualdade. Seu início de carreira é 

acompanhado de manifestações e reivindicações sócio-políticas, mas é a partir de 2002, e do 

álbum Do cóccix ao pescoço, que elas se intensificam (CORAÇÃO; SOUZA, 2019, p.96). O álbum 

A mulher do fim do mundo, de 2015, revela uma artista extremamente ligada a questões sociais. 

Outros exemplos desta visão de mundo aguçada e crítica são os álbuns A bossa negra, de 1961, 

Vivo Feliz, de 2004, e a show A voz e a máquina concebido em 2017.  

O álbum Deus é mulher foi lançado em 2018, é composto por 11 músicas e se trata 

de uma importante provocação no contexto de uma sociedade marcada pelo ódio (RIBEIRO, 

2018, online). É como um grito profético que denuncia a máquina de morte presente, também, no 

seio da religião. O próprio título é provocativo, podendo ser lido, inclusive, de modo agressivo por 

setores mais conservadores. Ele remete à última canção do álbum, Deus há de ser, que coloca 

em voga a dimensão e o poder do feminino, que também jogam no universo religioso. Elza 

canta: “Deus há de ser/ Deus há de entender/ Deus há de querer/ Que tudo vá para melhor/ Se 

for mulher/ Deus há de ser/ Deus há de ser fêmea/ Deus há de ser fina/ Deus há de ser linda/ 

Deus há de ser/ Deus é mãe”.  

Em aproximação, é possível recorrer ao dado que aponta à experiência cristã baseada na 

intima relação do humano com o divino, de onde brotam diferentes experiências e perspectivas. 

Para o teólogo Andrés Torres Queiruga (1999, p.22), há uma longa distância entre as imagens 

de Deus formadas no passado e os desafios atuais que exige uma recomposição de linhas de 

coerência entre as experiências espirituais contemporâneas e as linguagens utilizadas para 

expressá-la. Certamente a paternidade de Deus traduz uma realidade importante, mas não é 
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possível desconsiderar, como evidencia a canção, as mudanças da sociedade, a atual crise da 

paternidade ou as tentativas de superação dos dinamismos patriarcais.  

A sociedade mudou e Deus precisa ser apresentado, hoje, ao lado dos cidadãos que se 

empenham na promoção da vida e na luta por uma sociedade igualitária (BINGEMER; FELLER, 

2009, p.120-121), ao lado das mulheres, dos oprimidos e de modo a recompor a figura do Pai 

com base nas raízes bíblicas da revelação, segundo o Abbá de Jesus Cristo. Os 

questionamentos de Elza Soares despertam tais reflexões, apontam à possibilidade de se 

representar a Deus com o rosto das experiências concebidas pelos sujeitos hodiernos, dentro 

das circunstâncias possíveis. Somam-se, aqui, todos os debates sobre o feminino de Pneuma e 

as elaborações das teologias feministas. A canção parece estar em sintonia com a polifonia da 

Revelação, pois Deus não cabe em categorias humanas, mas as ultrapassa. Assim, esta seria a 

mensagem de Elza que, a partir da arte e da canção, com traços de sua história teologizados, 

enriquece a própria Teologia (ALVES, 2018, online).  

Outra canção importante é Credo, que parece se tratar de uma legítima profissão de fé da 

cantora e evidencia a crescente experiência religiosa desvinculada da instituição: “Minha fé quem 

faz sou eu/ Não preciso que ninguém me guie/ Não preciso que ninguém me diga o que posso, o 

que não”. Mas são os versos seguintes que indicam os porquês, apontando, por exemplo, ao 

discurso de ódio, de segregação e discriminação presentes no próprio universo religioso: “Minha 

crença eu te conto de cor/ Não preciso que ninguém me ensine/ Que o amor é o Deus que não 

cabe na religião”. Quando Elza canta que “A mentira conheço tão bem/ Não preciso que ninguém 

me aponte/ O castigo que serve só para vender o perdão”, é possível afirmar, por exemplo, que 

há uma criticar a teologia do medo, que apresenta Deus como uma figura vingativa, mas também 

à teologia da retribuição (RIBEIRO, 2018, online).  

Por fim, Elza termina confessando qual é o seu verdadeiro temor: “Essa luz que ofusca 

limite/ Essa gente que olha pro céu e tropeça no chão”. Concluindo magistralmente a canção, a 

cantora propicia a reflexão sobre a dicotomia do sagrado e do profano, acerca das 

espiritualidades e práticas religiosas desvinculadas da vida e do compromisso social. Certamente 
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a experiência cantada é a mesma de muitos outros sujeitos. Por essa razão, é importante atentar 

à necessidade de fomentar uma Teologia contextualizada e engajada, sobretudo porque a 

salvação não é um evento individual e “a referência ao outro é um dado tão primário quanto o de 

sua irrepetibilidade e autodomínio” (LADARIA, 1998, p.75). Se não poderia ser legítimo um amor 

a Deus que despreza o outro (cf. 1Jo 4, 20ss), também não pode ser legitimo olhar para o céu e 

ignorar as circunstâncias do mundo.  

Por sua vez, a canção Exu nas escolas traz o debate à esfera do Ensino Religioso. Já do 

ponto de vista teológico, é possível fazer aflorar o debate sobre o diálogo inter-religioso. Na 

esteira de uma sociedade que oprime as religiões de matriz africana e demoniza seus 

orixás/práticas rituais, é importante despertar a consciência da alteridade para aceitar que o outro 

exista com seus direitos e dignidades (FRANCISCO, 2018, online). Em suma, o álbum “Deus é 

mulher” segue a linha de suas produções anteriores. Elza a faz “uma renovação estética pela 

chave das subjetividades, dos afetos como ferramenta política. Não há espaço ali para desamor 

ou para a internalização de sofrimentos [...] que possam ferir a autoaquisição, o autorrespeito e 

a autoes-tima” (CORAÇÃO; ALVES, 2019, p.111). Além disso, é capaz de conscientizar à 

necessidade de uma Teologia aberta ao diálogo com a arte e, sobretudo, com a arte 

contextualizada (FRANCISCO, 2018, online).  

Planeta Fome é o trigésimo quarto trabalho da cantora, composto por 12 músicas e seu 

último álbum completo. Lançado em 2019, se apresenta acompanhado de um questionamento 

central capaz de resumir os questionamentos feitos em seus mais de 50 anos de carreira: “E 

você? Você tem fome de quê?”. Tal fome revela-se, aqui, a mesma de toda a sua trajetória 

artística, ou seja, a fome de igualdade social. Não recomendado à sociedade traz a problemática 

da homofobia e da regulação dos corpos e sexualidades, por exemplo, e Libertação atrela a 

questão identitária e a resistência: “Eu não vou sucumbir/ Nagô, agô, agô é libertação”. Elza 

traduz, novamente, as dores de uma sociedade, ela é mística, práxis, ética e poética num 

sorvedouro que une tais dimensões de modo cultural e substancial.  
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A canção Menino é um claro conselho para o despertar da responsabilidade mesmo diante 

de situações que assaltam a dignidade humana: “Venha cá, menino/ Não faça isso não/ Sei que 

é muito triste/ Não ter casa, não ter pão/ Não te leva a nada/ Destruir o seu irmão/ Você 

representa/ O futuro da nação”. Se em 2002 a cantora revelava que “A carne mais barata do 

mercado é a carne negra”, agora ela responde que “A carne mais barata do mercado não tá mais 

de graça”. Em País do sonho, Elza novamente critica a comercialização do sagrado: “Eu preciso 

encontrar um país/ Onde ninguém enriqueça em nome da fé”. Além disso, tece suas críticas em 

outras músicas como Comportamento Geral e Tradição, ainda que a temática religiosa não 

apareça, aqui, de modo explícito como em Deus é mulher. 

 

5 Considerações Finais 

 

O itinerário percorrido possibilita perceber tanto a relação da Teologia com a sociedade, 

onde a identidade cristã encontra um espaço propício para existir, como a íntima relação entre 

os sistemas éticos e a cultura em sentido geral, e as possíveis leituras teológicas acerca da vida 

e obra de Elza Soares. A cantora desperta a consciência crítica diante do fenômeno religioso e 

suas contribuições, assumidas pelo prisma da Teologia, podem contribuir no desenvolvimento de 

perspectivas que respondam, de maneira qualificada, aos anseios da sociedade atual, seus 

conflitos e desafios. Nesse sentido, as aproximações do presente trabalho figuram como um 

esboço desta tarefa muito mais ampla, porém necessária. Elza caminha como filha de seu tempo 

defendendo a valorização do feminino, as pautas identitárias, questões raciais e sobre as 

minorias. Por fim, desperta as consciências, mobilizando e interpelando o campo da religiosidade 

que, por sua vez, deve promover as transformações necessárias em seus discursos com o 

objetivo de continuar significando e presentificando a transcendência na contemporaneidade. 

 

Palavras-chaves: Elza Soares; Teologia e sociedade; Cultura; Igualdade social. 
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EUCATÁSTROFE EM J. R. R. TOLKIEN: uma análise teológica 

 

Lucas dos Santos Ferreira316 

 

1 Introdução 

 

John Ronald Reuel Tolkien, conhecido simplesmente por J. R. R. Tolkien, nasceu em 3 

de janeiro de 1892, na África do Sul, e faleceu em 2 de setembro de 1973, na Inglaterra. Escreveu 

diversas obras, nas quais se destacam O Hobbit (1937), O Senhor dos Anéis (1954-1955) e O 

Silmarillion (1977), publicada postumamente por seu filho, Christopher Tolkien. Foi professor da 

Universidade de Oxford, na Inglaterra, nas áreas de filologia, destacando-se sua especialização 

na língua anglo-saxônica, inglesa e literatura medieval. 

Ele foi um dos grandes expoentes da literatura do século 20. Sua obra ainda influencia 

diversos autores contemporâneos que, como ele, buscam criar universos fantásticos no contexto 

medieval. Além de influenciar a literatura, sua obra O Senhor dos Anéis foi adaptada para o 

universo cinematográfico, sendo considerado um dos recordistas de bilheteria, além de ter 

ganhado diversas premiações. Há também influências na criação de jogos do estilo Role Playing 

Game (RPG). Entretanto, apesar dessa forte presença cultural de Tolkien em pleno século 21, 

sua obra apresenta uma vasta possibilidade de aplicações nas áreas da filosofia, teologia, 

linguística, entre outras ciências humanas.  

A presente pesquisa tem como objetivo explorar o termo eucatástrofe, cunhado por 

Tolkien em sua obra Árvore e Folha, onde o autor considera o termo como sendo a principal 

função dos contos de fadas. Nessa pesquisa, busca-se compreender o uso deste termo por 

Tolkien, bem como as possíveis implicâncias teológicas. Está pesquisa está associada com o 

tema da Dissertação que está sendo desenvolvida pelo seu próprio autor.  

 
316Mestrando em Teologia pela PUC/PR. Professor de Teologia das Faculdades Batista do Paraná. Contato: 
lsferreira92@gmail.com.  
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2 Fundamentação teórica 

 

O termo eucatástrofe é desenvolvido por Tolkien na obra Árvore e Folha, a qual consiste 

em um ensaio do autor que contém um registro escrito de uma palestra dada por ele. Esse 

trabalho pode ser considerado uma das poucas obras teóricas deste filólogo, onde ele apresenta 

sua percepção sobre os contos de fadas, o imaginário, bem como suas ideias a respeito de 

subcriação e eucatástrofe.  

Para se entender a obra, é necessário compreender um pouco do seu autor. Para tanto, 

a biografia de Humphrey Carpenter será fundamental. Nela, o biógrafo apresenta Tolkien como 

um católico devoto, e como ele constrói sua própria narrativa influenciado pela doutrina romanista.  

Outro teórico que fundamenta a pesquisa sobre a temática é Diego Klautau. Em alguns 

de seus artigos, este pesquisador faz diversas análises literárias e religiosas a respeito de Tolkien 

e suas obras, visto ser ele pós-graduado em Ciências da Religião. Emanuele Garcia Gomes e 

Fernanda Aquino Sylvestre também são pesquisadoras que se dedicaram a estudar as obras do 

filólogo britânico a partir de uma perspectiva histórica e literária, e por isso serão consideradas 

na discussão proposta pela pesquisa.  

A pesquisa ainda está em andamento, e os pesquisadores citados acima são aqueles que 

já foram analisados, e por isso já se tornaram pauta da fundamentação teórica.  

 

3 Metodologia 

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa é a bibliográfica, priorizando pesquisadores 

contemporâneos da literatura de Tolkien, bem como pesquisadores do século 20 e 21 que 

trataram de metodologias de diálogo entre teologia e literatura, bem como teólogos e filósofos 

que exploraram estudos a respeito do mal e da responsabilidade, termos muito associados à ideia 

de eucatástrofe.  



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

765 

 

4 Resultados e Discussão 

 

Para iniciar a discussão, apresenta-se, primeiramente, a percepção de Tolkien a respeito 

de eucatástrofe: 

 
Mas o “consolo” dos contos de fadas tem outro aspecto além da satisfação 
imaginativa de antigos desejos. Muito mais importante é o Consolo do Final Feliz. 
Eu quase me arriscaria a afirmar que todos os contos de fadas completos 
precisam tê-lo. No mínimo eu diria que a Tragédia é a forma verdadeira do 
Drama, sua função mais elevada; mas o contrário vale para o conto de fadas. Já 
que ao que parece não temos uma palavra que expresse esse contrário – vou 
chamá-lo de Eucatástrofe. O conto eucatastrófico é a forma verdadeira do conto 
de fadas, e sua função mais elevada (TOLKIEN, 2013, p. 44). 
 

Tolkien, neste ensaio, revela a essência das histórias fantásticas como as que ele 

escreveu. Seu ápice está no final, onde após uma trama cercada de conflitos, de dificuldades, de 

maldades, reveladas em assassinatos, traições, desesperança e violência, a felicidade revelada 

no bem permanece vitoriosa. Para Diego Klautau, essa percepção é fruto do pensamento 

religioso de Tolkien, elemento muito influenciador de suas obras: 

 
Na dimensão da consolação das estórias de fadas, existe um desdobramento 
fundamental, e chegamos ao conceito central no pensamento religioso de 
Tolkien, a eucatástrofe. Eucatástrofe significa boa catástrofe, a virada que 
permite que as virtudes que estão no mundo primário prevaleçam no mundo 
secundário. A subcriação na medida correta acontece quando for mais verossímil 
a eucatástrofe. O final feliz não é algo romântico, bobo ou incoerente, mas parte 
integrante da vida e da experiência humana. Existem perdas, confusão, mortes e 
sofrimento, e muitas vezes essa eucatástrofe não é exatamente como 
gostaríamos que ela fosse. Existem mudanças e, muitas vezes, as coisas 
seguem rumos nunca imaginados. Porém o que a eucatástrofe revela é que as 
virtudes sempre são recompensadas e nunca nenhum sacrifício é inútil 
(KLAUTAU, 2007, p. 13) 

Percebe-se em Klautau a percepção de fé e esperança que circunda as obras de Tolkien. 

Mesmo num contexto de guerras mundiais e de imperialismo, o autor britânico tinha fé que no 

final tudo acabaria bem. Apesar de não ser um alegórico (e inclusive odiar a ideia de associarem 
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seus textos com a alegoria), é inegável que sua fé católica influenciou seus tetxos, e essa 

perspectiva de triunfo do bem sobre o mal, mesmo que aos olhos humanos tudo pareça perdido, 

possui muita relação com a própria fé cristã (CARPENTER, 2018, p.259-260).  

Klautau, em outro de seus artigos, explora mais essa percepção ao associar os conflitos 

de valores, as decisões que precisam ser tomadas, bem como a busca pela honra e glória sem 

perder de vista a humildade, com a própria ideia de eucatástrofe na obra O Senhor dos Aneis 

(KLAUTAU, 2008). Na concepção do articulista, a apresentação dessas ideias visava demonstrar 

que mesmo num mundo caótico como o apresentado na Terra-Média, afrontada pelo Um Anel e 

pelo poder invisível de Sauron, os valores éticos prevalecem. O bem vence o mal, 

independentemente dos conflitos que muitas vezes surgem até a consumação desse processo. 

Klautau afirma: 

 
[...] Tolkien instiga a ética e a estética como forma de expressar a grande verdade 
da filosofia agostiniana: Deus é a única realidade em que podemos encontrar a 
verdadeira paz, a beleza e o amor. E esse Deus se revela a partir dos valores 
mais simples como amizade, honra e respeito. (KLAUTAU, 2006, p. 9) 
 

A percepção do autor britânico é de que o mal, tão terrível e ameaçador, não é destruído 

por grandes obras boas, mas sim por atitudes simples, que revelam um poder enorme, pois estão 

cercadas do divino. Isso fica perceptível, por exemplo, na amizade entre Frodo, o portador do Um 

Anel, e Sam, seu fiel amigo. Nos momentos em que Frodo se sentiu cansado e tentado pela 

sedução do anel maligno, foram as palavras e ações de Sam que o fizeram persistir no caminho. 

Sem a amizade de Sam, provavelmente o portador do Anel não teria chegado até a Montanha da 

Perdição, e destruído esse poderosíssimo símbolo do mal. 

Outra perspectiva interessante sobre o assunto é a esperança que a certeza da 

eucatástrofe oferece para a redenção do mundo: 

 
Os enredos dos livros de Tolkien não deixam espaço para assuntos sem sentido. 
Em O Senhor dos Anéis não há cenas improvisadas para cobrir lacunas ou 
ambiguidades, muito menos acontecimentos previsíveis. Há pura imaginação e 
uma criatividade livre, regadas a humor, e muitos detalhes importantes, 
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culminando numa perspectiva de um provável ‘fim’ trágico, porém esperançoso 
(GOMES; SYLVESTRE, 2018, p. 105) 
 

Tolkien tem convicção de que há esperança para o mundo caído, e que ela repousa nas 

pequenas ações da vida. Mais a frente, Gomes e Sylvestre afirmam que “qualidades como 

companheirismo, persistência, honestidade, amizade, entre outros podem e devem nos conduzir 

ao êxito de nossas buscas, mesmo com os percalços que o mundo nos impõem” (GOMES, 2018, 

p.106). Isso apenas reforça os valores também já defendidos por Klautau mais acima.  

Do ponto de vista teológico, é inegável a semelhança entre essa percepção de 

eucatástrofe com a própria proposta do Evangelho. Isso o próprio expõe em sua obra, ao afirmar 

que “o nascimento de Cristo é a eucatástrofe da história do homem” (TOLKIEN, 2013, p. 46) e 

que “a ressurreição é a eucatástrofe da história da encarnação” (TOLKIEN, 2013, p. 46), visto 

que ambas terminam em alegria, mesmo com os percalços que se apresentaram no caminho. 

Foi por isto também que a própria humanidade encontrou a sua redenção. Mesmo vivendo num 

mundo decaído, a obra de Cristo torna o mal da vida humana em algo bom, visto que através 

dela ele encontra um propósito. 

 

5 Considerações Finais 

 

Esse texto faz parte da pesquisa de Mestrado que vem sendo empreendida pelo seu 

respectivo autor. A mesma ainda está em andamento, e, portanto os resultados são parciais.  

Entretanto, até aqui já se pode perceber que Tolkien, mesmo não propondo uma alegoria 

cristã, foi influenciado, sim, pela concepção católica a respeito do mal e da própria concepção 

antropológica, ao falar de liberdade e responsabilidade do homem diante de suas escolhas. 

Entretanto, ao mesmo tempo que qualifica as decisões do homem diante das circunstâncias más, 

Tolkien apresenta o bem como sendo algo inevitável, e que surge, aparentemente de uma força 

invisível. Essa manifestação, do ponto de vista cristão, pode ser atribuída a graça divina, por 

exemplo.  
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Outra consideração que já pode ser feita é que o próprio mal moral tem seu propósito no 

mundo. Foi diante dos desafios apresentados pelo Um Anel que os valores de humildade e 

amizade se manifestaram na obra O Senhor dos Anéis, por exemplo. Algo que talvez não 

aconteceria se ele não estivesse se colocado diante de Frodo e Sam. No final das contas, de fato 

o mal apenas exalto o bem, trazendo um “final feliz” para aqueles hobbits.  

 

Palavras-chaves: Tolkien; Eucatástrofe; Teologia e Literatura.  
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POR UMA RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO COM EVANGÉLICOS: uma 

análise bibliográfica da produção antropológica 

 

Waldney de Souza Rodrigues Costa317 

CAPES 

 

1 Introdução 

 

Investigar as novas formas de ser cristão implica em revisar os procedimentos que têm 

sido adotados no estudo e questionar suas premissas a fim de aventar novas possibilidades 

diante dos quadros atuais. Sendo assim, esse trabalho foi escrito com o objetivo de fazer uma 

reflexão sobre o olhar da antropologia brasileira sobre a parcela da população comumente 

chamada de “evangélicos”. Interessa repensar o que é estuda-los em perspectiva antropológica 

e, principalmente, como a etnografia pode contribuir com esse estudo. A etnografia não entra 

como método, mas como uma questão sobre a qual pretendo refletir. A metodologia empregada 

é, de fato, revisão bibliográfica.  

 

2 Fundamentação teórica 

 

Uma característica marcante da Antropologia desenvolvida no Brasil é que os brasileiros 

parecem estar engajados em se entenderem. É recorrente nos textos que trabalham o estado da 

arte da disciplina a ideia de que fazemos uma “antropologia de nós mesmos”, o que é bem 

diferente, por exemplo, do tipo de antropologia que é produzido na França, que é especialmente 

voltado para outros povos. Todavia, esta característica não decorre de uma espécie de 

 
317 Professor do Departamento de Ciências da Religião da UERN.  Doutor e mestre em Ciência da Religião pela UFJF 
como bolsista CAPES. Bacharel em Ciências Sociais (2017) e em Ciências Humanas (2012) pela UFJF e em Teologia 
(2011) pela Faculdade Unida de Vitória. E-mail: professordney@gmail.com 
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etnocentrismo, preconceito, ou fechamento dos pesquisadores em algum tipo de gueto, uma vez 

que outro traço marcante é o constante intercâmbio, não só com outras áreas do conhecimento, 

como também com a produção antropológica exterior, tal como foi destacado por Corrêa (1988).  

No roteiro de Melatti (1990) a produção antropológica brasileira foi dividida em cronistas, 

etnologia, antropologia física e arqueologia. Os cronistas seriam aqueles que fizeram relatos 

antigos etnograficamente relevantes que podem ser trabalhados pelos antropólogos de hoje. A 

antropologia física está intimamente relacionada com a biologia. E há também uma arqueologia 

realizada no Brasil. Contudo, o campo antropológico de maior peso é este que Melatti (1990) 

chama de “etnologia”, o qual está ligado à antropologia social e à antropologia cultural. É neste 

campo que as características supracitadas são mais evidentes. 

Para facilitar a argumentação, neste texto tomarei como antropologia o robusto campo 

que Melatti (1990) denomina “etnologia”, pois é nele que se inserem os estudos etnográficos, 

incluindo aqueles aplicados a religiões. Para Cardoso de Oliveira (1988), o desenvolvimento 

desse campo pode ser compreendido em três períodos históricos: o heroico, o carismático e o 

burocrático. Eles correspondem a etapas de sua constituição. 

Cruzando o panorama de Cardoso de Oliveira (1988) com o roteiro elaborado por Melatti 

(1990) é possível deduzir que durante seus primeiros períodos históricos a disciplina interessou-

se principalmente por duas vertentes religiosas específicas. Perguntando-se a respeito da 

formação da “sociedade nacional”, voltou-se para as práticas do catolicismo dito popular e, para 

trabalhar temas como mudança cultural e aculturação, investiu no estudo de cultos afro-

brasileiros. 

Para compreender o olhar da antropologia sobre as religiões durante na última etapa de 

sua constituição, convém recorrer ao balanço produzido por Paula Montero (1999). Ela diz que 

esse campo de estudos só começou a se dinamizar em função de acontecimentos que obrigaram 

a disciplina a repensar suas ferramentas. O principal episódio ao qual a autora se refere é o 

aumento da visibilidade dos evangélicos, sobretudo a partir da expansão do neopentecostalismo. 

Embora não estivessem no cerne das preocupações antropológicas, começaram a chamar a 
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atenção. Os novos estudos desenvolveram-se em meio a uma espécie de especialização teórica 

que acompanhava uma especialização religiosa nas Ciências Sociais em geral. A Igreja Católica 

era analisada via sociologia marxista, o catolicismo popular e as religiões afro-brasileiras via 

sociologia durkheiminiana e o protestantismo via sociologia weberiana (MONTERO, 1999, p. 

330). 

É possível afirmar que o interesse da antropologia pelos evangélicos manteve-se 

secundário pelo menos até meados da década de 1990 que é até onde vai esse balanço. Sobre 

a produção posterior há outro levantamento de Montero (2004), analisando as linhas de pesquisa 

das pós-graduações e os grupos de pesquisa cadastrados no CNPq. Ela constatou grande 

diversificação de temas, de forma que antigas clivagens já não funcionavam da mesma forma. 

Contrastando o novo balanço com o anterior, a autora afirma que a “forma geral desse 

campo de estudos não mudou muito desde então” (MONTERO, 2004, p. 126). Para ela, a 

antropologia em geral parece ter migrado de uma análise de objetos para uma análise de relações 

e ter ganhado muito com isso, todavia, essa tendência não foi seguida nos estudos de religião. 

Esse campo ainda parece se referir exclusivamente a objetos e, assim, acaba contribuindo para 

a reificação de sistemas de crença autorreferidos, quando, na prática, a religião se encontra cada 

vez mais desinstitucionalizada, o que constitui um desafio para os estudos antropológicos da 

área. 

Diante disso, parece razoável afirmar que não há no Brasil uma tradição antropológica de 

pesquisas com evangélicos. Não é uma tarefa simples mapeá-los. A diversidade é grande. 

Contudo, as ciências sociais da religião encontraram uma possibilidade de mapeamento que é 

especialmente didática, sobretudo quando se pretende apresentar tais expressões a quem não 

tem familiaridade com o assunto. Trata-se do mapeamento realizado com enfoque no surgimento 

das igrejas no território nacional. 

Em síntese, os grupos foram separados em protestantes e pentecostais. Os primeiros, 

representando as igrejas protestantes que primeiramente surgiram no Brasil, foram divididos em 

Protestantismo de Imigração (especialmente luteranos e reformados oriundos de diferentes 
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países), presentes no Brasil praticamente desde o século XVI, e Protestantismo de Missão 

(sobretudo presbiterianos, metodistas, batistas e congregacionais), que chegaram com a abertura 

dos portos na primeira metade do século XIX. Os outros, representando as igrejas que surgiram 

mais recentemente (durante o século XX), foram separados em Pentecostalismo Clássico (as 

igrejas Assembleias de Deus e a Congregação Cristã do Brasil), Deuteropentecostalismo 

(especialmente a Igreja do Evangelho Quadrangular e a Deus é Amor) e Neopentecostalismo 

(sobretudo a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus e a Igreja 

Renascer em Cristo).  

Essas tipologias tornaram-se amplamente utilizadas para entender os evangélicos no 

Brasil, principalmente a partir dos trabalhos de Antônio Gouvêa Mendonça (1995), Paul Freston 

(1993) e Ricardo Mariano (1999). Nota-se que as categorias disponíveis dão especial atenção às 

denominações, ou seja, “famílias de igrejas” (MENDONÇA, 1995). Esse procedimento foi 

empregado primeiramente nas abordagens sociológicas.  

As abordagens antropológicas que surgiram posteriormente foram influenciadas pelo 

enquadramento sociológico disponível, de modo que as igrejas receberam especial atenção, 

eleitas como ambientes passíveis de aplicação da observação participante. Ora, que outro ponto 

de partida seria melhor para estudar os evangélicos que os lugares em que eles aparentemente 

mais se reúnem? Haviam análises transversais, mas os estudos com maior investimento 

concentraram-se em igrejas e “famílias de igrejas” (as denominações).  

O melhor exemplo é a dissertação de mestrado em Antropologia Social de Ronaldo 

Almeida (1996). É um dos primeiros trabalhos antropológicos de fôlego voltado para evangélicos. 

Ao longo do primeiro capítulo, para apresentar um panorama dos evangélicos com ênfase em sua 

vertente pentecostal, cita sistematicamente textos de Mendonça, Freston e Mariano. Além disso, 

seu objetivo foi realizar um estudo etnográfico da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Era 

a Antropologia que, ao se voltar aos evangélicos, lançava mão das tipologias sociológicas 

disponíveis para construir seus objetos de análise e delimitar os temas que seriam alvo de 

atenção.  
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Aí, cabe a crítica de Montero (2004, p. 27), quando afirma que a antropologia das religiões 

ainda não superou a aparente descontinuidade entre as crenças, tratando religiões como 

universos relativamente autônomos entre si. Nos estudos dos evangélicos o problema parece se 

agravar. O olhar lançado sobre eles privilegia as descontinuidades entre protestantes e 

pentecostais e entre estes e os neopentecostais, reificando essas divisões como blocos, no limite, 

supervalorizando as denominações como chaves interpretativas privilegiadas das práticas. Um 

olhar sobre a produção mais recente pode ajudar a clarear a questão. 

 

3 Metodologia 

 

Para completar o panorama da constituição da antropologia o Brasil com ênfase nos 

estudos das religiões, analisei alguns dados disponíveis na Plataforma Sucupira. Pesquisei os 

dados disponibilizados por programas ligados a duas grandes áreas de avaliação da Capes, 

Antropologia/Arqueologia e Sociologia, quanto à sua produção nos anos de 2013 e 2014. Como 

o meu interesse específico nesta pesquisa diz respeito à aplicação do método etnográfico ao 

estudo de religiões, sobretudo evangélicos, realizei alguns recortes nos programas selecionados 

para a análise. Dos programas listados na área Antropologia/Arqueologia, não incluí na pesquisa 

aqueles dedicados exclusivamente à arqueologia. E quanto aos da área de Sociologia, analisei 

apenas aqueles cadastrados com título de Ciências Sociais, entendendo que também são 

realizadas pesquisas etnográficas em tais programas. Ao final, foram selecionados 21 programas 

de pós-graduação em Antropologia318 e 27 de pós-graduação em Ciências Sociais para análise, 

sendo que também os dois programas de pós-graduação em “Sociologia e Antropologia” foram 

contados entre os programas em Ciências Sociais319. 

 
318 Não foram incluídos os programas da Universidade Federal de Alagoas e da Universidade Federal do Mato Grosso, 
pois não havia produção, uma vez que foram criados muito recentemente (2015 e 2014 respectivamente).  
319 Quando algum programa não havia lançado os dados de 2014, completei a coleta de informações em seu próprio 
site. Isso aconteceu em dois casos. 
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4 Resultados e Discussão 

 

Entre 2013 e 2014 foram defendidos 629 trabalhos nos programas de Antropologia, sendo 

478 dissertações e 151 teses. Ao analisar os resumos disponíveis na plataforma, constatei que 

130 trabalhos (35 teses e 95 dissertações) abordaram de alguma forma temas relacionados a 

religiões. Destes trabalhos, 32 versavam sobre religiões afro-brasileiras e 30 sobre catolicismo. 

Os trabalhos que abordaram evangélicos totalizaram 23320, sendo 4 de maneira indireta, quando 

a religião não era exatamente o foco da pesquisa. Cabe notar que o quarto maior grupo de 

trabalhos versou sobre mitologias e/ou cosmologias ameríndias, sendo composto por 16 

trabalhos321. Os demais (31) representam uma variedade de expressões religiosas, tais como o 

Islã, o espiritismo, a nova era, o hinduísmo, entre outras. 

Já nos programas de pós-graduação em Ciências Sociais foram defendidos 1132 

trabalhos no mesmo período, sendo 749 dissertações e 383 teses. Dentre eles, 119 abordavam 

a temática da religião, seja de maneira mais imediata ou articulada com outro tema pesquisado.  

Entre estas teses e dissertações, 39 versavam sobre catolicismo, 26 sobre expressões de matriz 

africana, 22 sobre evangélicos e 34 sobre outras vertentes ou sobre o tema da religião em geral, 

como foi o caso de uma dissertação sobre música e religião Max Weber (COSTA, 2013)322.  

Para a aplicação ao objetivo deste trabalho convém separar quais trabalhos monográficos 

das Ciências Sociais tinham um viés antropológico, uma vez que a área também contempla 

abordagens da Sociologia e da Ciência Política. Somente um programa realizou essa 

diferenciação entre as três disciplinas na Plataforma. Para os demais, foi necessária uma triagem 

 
320 Duas dissertações trabalharam conflitos de intolerância religiosa envolvendo evangélicos e adeptos de cultos afro-
brasileiros sendo, por isso, contadas nos dois grupos. 
321 Realizei essa seleção com base nas temáticas clássicas da antropologia das religiões (mito, rito e magia), mas esse 
procedimento não deixa de estar atravessado pela questão sobre tratar essas tradições como religião. 
322 Duas teses foram contadas duas vezes. Uma tratava de conflitos envolvendo religiões afro-brasileiras e evangélicos 
e outra de um fenômeno comum a católicos e evangélicos.  
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através dos resumos. Nesse processo não selecionei apenas trabalhos que indicavam 

claramente a opção pela Antropologia, mas também considerei o critério do método, entendendo 

que a etnografia é uma abordagem típica da disciplina. Logo, quando, no resumo, eram 

empregadas expressões como “observação participante”, “trabalho de campo”, “etnografia” e 

“método etnográfico” para descrever o tipo de abordagem da pesquisa, considerei o trabalho de 

viés antropológico.  

Assim, dos 1132 trabalhos defendidos em Ciências Sociais, 286 tinham certa perspectiva 

antropológica (205 dissertações e 81 teses). Chama a atenção o fato de representarem apenas 

25%. Mas, para além dessa constatação, dos 119 trabalhos que abordaram religiões de alguma 

forma, 57 possuíam algum caráter etnográfico. Entre estes, 19 dedicaram-se às religiões afro-

brasileiras, 14 ao catolicismo, 10 aos evangélicos, 3 a tradições ameríndias e 13 a outras 

expressões religiosas. 

Na soma das produções em Antropologia e em Ciências Sociais com viés antropológico 

em 2013 e 2014 tem-se 915 trabalhos, sendo 187 sobre religião. Na proporção final o maior 

contingente da antropologia das religiões ficou por conta das religiosidades de matriz africana, 

com cerca de 27% da produção (51 trabalhos). Logo após estão os estudos sobre catolicismo 

com 23,5% (44) e as abordagens dos evangélicos com aproximados 17,6% (33). Análises das 

tradições ameríndias representam pouco mais de 10 % (19) e as demais temáticas, que são muito 

variadas, também chegam a 23,5% (44). 

Dos 33 trabalhos defendidos em 2013 e 2014 que versaram sobre evangélicos nas áreas de 

Antropologia e de Ciências Sociais com ênfase antropológica, 29 estavam realmente interessados em estuda-

los através da etnografia. Os demais (4) tinham enfoque em outros grupos e/ou questões, sendo a religião um 

incidente sobre o campo pesquisado. Desses 29 trabalhos, apenas dois tratavam de questões gerais sobre 

evangélicos. 21 tinham igrejas (16) ou vertentes de igrejas (5, protestantes, pentecostais ou neopentecostais) 

como o referente principal para construção do objeto.  E os seis trabalhos que escapavam a essa classificação 

versavam sobre grupos muitos específicos, étnicos ou identitários.  
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5 Considerações Finais 

 

Diante do que foi discutido, parece razoável dizer que o enquadramento tipológico oferecido pela 

sociologia tem conduzido de certa forma boa parte dos recortes utilizados nas pesquisas etnográficas dos 

evangélicos. É óbvio que essa produção auxilia e muito na construção de uma perspectiva antropológica, 

porém, ao analisar esse quadro, vejo que a antropologia das religiões no Brasil está até preocupada em 

compreender o que é ser um crente membro da Igreja Mundial do Poder de Deus, um crente da Bola de Neve 

Church, um crente protestante, um crente pentecostal, um crente adventista, entre outros; mas não há um 

esforço de compreensão do que significa ser crente. A categorização conforme tem sido feita revela os limites 

da pesquisa. Como diz Camurça (2013), ser evangélico parece estar se tornando um experimentar de 

múltiplas referências, onde a igreja é só mais uma. Como desvendar esse quadro? 

Com essa argumentação não pretendo mais do que iluminar os limites das abordagens a 

fim de estimular a criatividade nas pesquisas futuras. O trabalho de pesquisadores como 

Mendonça, Freston e Mariano foi importante para clarear a nebulosa evangélica que se estendeu 

sobre o Brasil, sobretudo após a década de 1970. Tais autores forneceram os primeiros óculos 

com os quais conseguimos enxergar os fenômenos. No entanto, sugiro que a antropologia possa 

descer essa lente eclesiástica para a ponta do nariz e olhar por cima dela. Desapegar um pouco 

das igrejas e olhar para as práticas dos evangélicos em outros enquadramentos. O movimento 

talvez seja paradoxal. Para estudos mais abrangentes é preciso fazer recortes mais específicos 

que revelem algo compartilhado pelos evangélicos em geral.  

 

Palavras-chaves: Evangélicos; Antropologia; Etnografia; Religiões no Brasil. 
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A DESCONTINUIDADE RELIGIOSA FAMILIAR: trânsito religioso entre os 

pentecostais 

 

Franc Casagrande Da Silva323 

 

1 Introdução 

 

Essa pesquisa delimitou-se a investigar o fenômeno de trânsito religioso entre os cristãos 

pentecostais, a importância da mesma está na junção entre observação em loco e bibliografias 

das ciências sociais e da religião. O tema da descontinuidade religiosa familiar é particularmente 

encontrado em pesquisas de programas das ciências sociais; Ciência da Religião e Teologia. 

Tratando o deslocamento religioso como objeto de investigação cientifica, o texto está apoiado 

nessas duas primeiras áreas de conhecimento citadas. De forma geral a descontinuidade 

religiosa familiar está sedimentando as crenças cristãs tradicionais no Brasil; essa pesquisa foca 

o trajeto que o migrante religioso faz, por onde ele se desloca. A descontinuidade religiosa 

familiar, conforme essa pesquisa expõe, está relacionada ao sentimento de não pertencimento 

religioso entre os evangélicos de uma determinada faixa etária. Portanto, buscou-se reunir 

dados/informações com o propósito de responder ao seguinte problema de pesquisa: Como a 

descontinuidade religiosa familiar coopera para o aumento do fluxo religioso entre os cristãos 

brasileiros? Com o recorte nos movimentos pentecostais, delimitando o raio de investigação, com 

duas frentes para analisar, pesquisa em loco e textos produzidos sobre o tema na última década. 

Atribui-se ao sentimento de não pertencimento as crenças tradicionais a sedimentação do 

cristianismo brasileiro, com certa razão, já que a causa não é apenas uma, por isso o objetivo 

 
323Mestrando em Ciência da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP); Graduado em 
Ciências da Religião pelo Centro Universitário Municipal de São José/SC (USJ). prof.cr.franc@gmail.com 
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geral da pesquisa é investigar os caminhos de mobilidade religiosa entre pentecostais. Nesse 

sentido, há outros fenômenos específicos aos pentecostalismos que requerem analise indutiva.  

 

2 Fundamentação teórica 

 

O tema mostra o trânsito religioso, principalmente entre as igrejas históricas. Por essa 

razão, há particular relevância quando se trata de uma análise dos movimentos pentecostais 

clássicos, contemporâneos e suas variações denominacionais. Conforme Almeida (2006), ao 

denominar um “pentecostalismo de Serviço”. Mesmo porque se debate muito sobre 

neopentecostalismo e a teologia da prosperidade, tendo a igreja universal do reino de Deus 

(IURD), como o “paradigma” desse modelo de pentecostalismo brasileiro. Partindo da ideia que 

apenas essa denominação representa o neopentecostalismo. Não se trata de uma redução 

conceitual, mas sim de um recorte no atual contexto religioso brasileiro. Lamentavelmente, não 

podemos dar conta de toda realidade dos fenômenos da fé humana. É importante considerar que 

a dinamicidade social e cultural possibilitam o trânsito entre as comunidades de fé.  

Como bem nos assegura Francisco (2014) , pode-se dizer que o trânsito religioso entre 

os pentecostais é um fenômeno desde sua origem. Neste contexto, fica claro que desde o século 

XX eles migram entre si. Destaca-se, contudo, as tensões teológicas e doutrinarias que 

sedimentam o movimento pentecostal brasileiro. Não é exagero afirmar que os dogmas 

pentecostais os dividem, gerando cismas, esses são geradores de novas interpretações do 

próprio pentecostalismo. Assim, cada vez mais aumenta a disputa por fiéis entre os 

pentecostalismos, isso porque não se fomenta a coesão doutrinaria e tão pouco a teológica entre 

as denominações de fé pentecostal.  

Conforme explicado acima é interessante, aliás, as inúmeras formas de pentecostalismos 

no Brasil, mas há um fato que se sobrepõe a comum origem entre eles. Mesmo assim, não parece 

haver razão para aonde se busque uma originalidade pentecostal brasileira. É sinal de que há, 

enfim, desconhecimento mutuo sobre o lugar de nascimento desse movimento religioso operário 
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norte-americano. Conforme verificado por Guerreiro (2006), o autor deixa claro a tensão teológica 

entre os pentecostais. Tratam-se inegavelmente de interpretações dos mesmos textos bíblicos, 

seria um erro, porém, atribuir o direito de originalidade pentecostal ao movimento brasileiro. 

Assim, reveste-se de particular importância a análise das tensões apologéticas que as 

denominações fazem umas contra as outras. 

A melhor maneira de compreender esse processo é considerar que o deslocamento entre 

fiéis está na origem do movimento, conforme mencionado pelo autor Adilson José Francisco. Não 

se trata de um fato isolado, seja porque atualmente, conforme Silas Guerreiro o trânsito religioso 

pentecostal continua e “cresce” e se sedimenta no meio urbano, devido as possíveis tensões 

teológicas ou desencantamento pelas lideranças religiosas. Julgo pertinente trazer à tona que 

entre os movimentos religiosos há mobilidade e nesse trânsito as bagagens culturais são 

elementos concretos que formatam as religiões que acolhem esses migrantes. “O 

pentecostalismo é uma religião majoritariamente urbana [...] movimento recém-surgido entre 

negros e operário na Los Angeles norte-americana”. (FRANCISCO, 2014, p. 49).   

 

3 Metodologia 

 

Pelo fato da pesquisa ser feita por um pesquisador que tem proximidade com o fenômeno 

religioso, a investigação exploratória também foi adotada por método, característica particular da 

Ciência da Religião de ser uma área de conhecimento multimetodologica, pois, conforme sublinha 

Bastos (2009) , ao investigar-se fenômenos humanos, fica claro a complexidade dessa 

averiguação, pois, se consta o não aprofundamento no conhecimento da realidade pentecostal, 

então o perfil plurimetodologico da Ciência da Religião aqui se torna fundamental para tal desafio.  

Pautando-se em observações diretas, realizações de entrevistas semi-dirigidas; 

participação de jovens entre 15 e 25 anos, líderes religiosos e fiéis pentecostais, bem como 

alunos e professores da rede pública estadual de ensino. Ao longo da pesquisa foi fundamental 

a participação em eventos acadêmicos no campo da Ciência da Religião, pois, essa área do 
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conhecimento atualmente investiga o trânsito religioso, portanto, cada etapa da pesquisa foi 

fundamental para apresentar os resultados da investigação, bem como trocar experiências com 

outros pesquisadores, via textos e em encontros nos eventos promovidos pelos programas de 

pesquisas das ciências sociais e religião. 

Essa pesquisa surgiu durante os três semestres de estágio supervisionado, a observação 

em campo é parte do curso de graduação em Ciência da Religião (licenciatura plena em ensino 

religioso); e observações, de ao menos 2 anos, internas em uma comunidade evangélica 

pentecostal.  

Portanto, foram feitas observações em loco e leituras referentes as recentes mudanças 

no cenário religioso brasileiro, seguindo a proposta da pesquisa de natureza indutiva, pois, 

quando há uma leitura do micro para o macro campo social, pode se dizer que dessa forma a 

análise de inúmeros fenômenos que envolvem a religião, ritos, mitos, etc.  

 

4 Resultados e Discussão 

 

Esse estudo teve como proposito identificar o local de origem e chegada dos jovens que 

estão em trânsito religioso, entre os cristãos no Brasil, analisando o censo 2010 do IBGE. A 

pesquisa objetivou investigar o caminho, percorrido, entre a fé familiar, como origem, até a 

autodeclararão sem religião, posto isso, se identificou algumas paradas, entre o ponto de partida 

e chegada, gerando assim um tipo de mobilidade religiosa brasileira. Embasado nas pesquisas 

apresentadas por Novaes e Teixeira (2010), constatou-se que o sem religião já pertenceram a 

alguma instituição religiosa, devido ao desencantamento e a oferta de novas modalidade de 

crença migraram entre ao menos duas instituições cristãs. O autor deixa claro que a rapidez das 

mudanças econômicas e culturais contribuem com as atuais mudanças na paisagem religiosa 

brasileira, demostrando que a vida religiosa não está alheia as coisas da vida cotidiana.  

Pode se constatar que a dinamicidade social, gera a mobilidade entre as crenças cristãs. 

Assim sendo a pesquisa sublinha o não pertencimento religioso familiar como um fenômeno 
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consequente ao descontentamento com líderes, ritos (cultos), mitos (origem das coisas) e 

dogmas (visão religiosa de mundo). Outro ponto fundamental que favorece o trânsito religioso 

atual é o surgimento de movimento para-eclesiásticos, que no seu escopo de culto não contem 

rituais tradicionalmente repetidos como no cristianismo tradicional, os jovens estão reencontrando 

o sentimento de pertencimento, mesmo que sedimentado. É interessante, aliás, segundo Novaes 

(2010), que as gerações têm signos de pertencimentos conforme explicado acima, ou seja. Para 

cada tempo tem um sentimento religioso em destaque. Um fato que se sobrepõe ao 

pertencimento, é o acolhimento feito por essas novas propostas religiosas pentecostais. Mesmo 

com todas as estratégias e rupturas feitas com a tradicional cristianismo, há, enfim, uma demanda 

de novos sentimentos a serem atendidos pelos cristãos.  

É importante ressaltar que ao investigar especificamente o trânsito entre os pentecostais 

percebemos os inúmeros pentecostalismos e o nascimento dos para-eclesiásticos. Finalmente, 

os resultados estatísticos citados na pesquisa de Teixeira e Novaes deram forma para o que se 

imaginava, nesse sentido, é plausível o deslocamento entre pentecostais e evangélicos de 

missão.  

Embora vários estudos tenham abordado o tema, sem religião, por exemplo, o texto de 

Marià Corbí (2010), se concentra em mostrar a possibilidade de fé sem crença religiosa, já o de 

Novaes e Teixeira implica em descodificar os dados do censo 2010, com atenção para o trânsito 

entre cristãos e sublinha o fluxo entre os pentecostalismos. Pode-se dizer que devido à atual 

liberdade religiosa no Brasil, tem-se a possibilita de não ter religião. Neste contexto, para Peirucci 

(2006) fica claro, conforme explicado acima, que a ausência de religião não significa não ter fé. 

O mais preocupante, contudo, é constatar que os métodos de coletas de dados ainda tratam esse 

fenômeno como outras formas de religião.  

Diante desses dados, cabem alguns questionamentos: como se dá o trânsito religioso? O 

sentimento de não pertencimento é um fenômeno atual? O pentecostalismo é o maior fornecedor 

de fiéis para os novos movimentos religiosos? Não cabe, portanto, traçar uma resposta uniforme 

para esses questionamentos. Trata-se certamente, de um conjunto de resultados contingentes e 
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denominacionais. Mesmo aí! Exige-se cautela para afirmar que apenas os pentecostais migram 

entre as denominações e a atualidade do fluxo de crentes tradicionais para as novas propostas 

de fé é um fato devido à recente liberdade de credo no Brasil. Também parece aceitável a 

hipótese que o trânsito religioso é resultado da diversidade religiosa atual no país e a pluralidade 

entre os pentecostais.  

É preciso, porém, ir mais além e destacar o aumente de candidatos evangélicos eleitos 

na última eleição federal. É exatamente o caso que a pesquisa mostra, por exemplo, o 

crescimento dos pentecostais no Brasil. Por todas essas razões, liberdade de trânsito entre os 

cristãos e flexibilidade doutrinaria por parte dos novos movimentos, é notório que isso resulte em 

um sentimento de não pertencimento institucional religioso. O que importa, portanto, é modificar 

o foco para novas pesquisas com recorte aos para-eclesiásticos. Essa, porém, é uma tarefa que 

cientistas da religião, sociólogos e áreas afins desenvolveram.  

Por esse motivo conforme explicado acima Francisco (2014), os novos modelos de 

administração eclesiais focam na hegemonia da comunicação através das redes sociais e mídias, 

em geral, nesse mesmo pensamento eles entendem que é fundamental terem seus 

representantes nas esferas políticas. Os resultados da pesquisa bibliográfica e de campo 

mostram que a descontinuidade ou a não-transmissão religiosa familiar, estão engrossando as 

fileiras de pesquisas nas ciências sociais e da religião.  

Pesquisa, por exemplo, de Ronaldo Barbosa: transmissão religiosa familiar; o texto: 

Culturas religiosas errantes — o que o censo de 2010 pode nos dizer, escrito por Leila Amaral; e 

a pesquisa de Regina Novaes: Jovens sem religião: sinais de outro tempo. O que indica que “o 

tema da transmissão religiosa família intrafamiliar evoca, quase que de forma imperativa as 

noções de diferenças geracionais”.  Por fim, podemos chegar à conclusão de que o sem religião 

é o local de destino final do trânsito religioso pentecostal. Logo, é indiscutível que a transmissão 

religiosa intrafamiliar está de vez diminuindo, pois, não está mais havendo conversão em massa 

nas famílias pentecostais nos grandes centros urbanos. Nesse sentido, a pesquisa aponta que 
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antes dos jovens tornarem-se sujeitos sem religião eles compõem os movimentos para-

eclesiásticos brasileiros.  

 

5 Considerações Finais 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou um olhar textual para o fenômeno de 

trânsito religioso cristão e suas implicações. A análise dos textos e a pesquisa em loco serviram 

como base da construção do trabalho cientifico. Ainda assim não se esgotam as informações e 

as possibilidades de olhares diferentes, pois, essa pesquisa apenas corrobora com o que já foi 

produzido sobre o tema. De modo geral os textos analisados deram uma visão ampla no que 

tange mobilidade religiosa e o trânsito religioso entre os pentecostais. As observações de campo 

deram substancialidade para pesquisa, pois, na rotina de uma igreja pentecostal histórica é 

possessível ver as saídas e chegadas de crentes.  

Os jovens evangélicos de fato alimentam o trânsito entre as denominações, mas o 

pentecostais são proselitista entre os prosélitos, quase marqueteiros religiosos. O que se buscou 

com a pesquisa de fato foi alcançado, pois, entendemos que existem lugares percorridos pelos 

que transitam entre as igrejas até serem autodeclarados sem religião. Os resultados desse 

quadro são devidos as múltiplas possibilidades de crença cristão no Brasil de hoje, pois, foram 

nos textos de pesquisadores das mais diferentes áreas que se chegou a essa afirmação. Por 

isso, fica evidente que a pesquisa em loco está alinhada com literaturas e artigos lidos para a 

construção desse texto. Espera-se, dessa forma que os pesquisadores da Ciência da Religião e 

teologia percebam que são necessários ambos os métodos.  

Como explicado acima, os pesquisadores precisam ir a campo para uma pesquisa 

consistente, principalmente os cientistas da religião, com todas as técnicas adquiridas em sala 

de aula; com leituras sobre o método da Ciência da Religião e com um olhar cientifico ao 

fenômeno. Por fim, podemos chegar à conclusão de que os sem religião percorreram um longo 

caminho até seu local nos gráficos do censo 2010 do IBGE, ocupando a terceiro posição na 
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classificação das grandes expressões de fé no Brasil. Logo, é indiscutível que o trânsito religioso 

é um fenômeno, sobretudo humano, em suas mais diferentes categorias. Nesse sentido, é 

possível disser que essa pesquisa tem sua parcela de contribuição não apenas para a Ciência 

da Religião, mas para as humanas também. Deixando aqui uma proposta para pesquisas futuras 

sobre os movimentos para-eclesiásticos, pois, ainda é um movimento religioso em formação. 

 

Palavras-chaves: descontinuidade religiosa; Trânsito religioso; Pentecostalismos; Jovens 

pentecostais 
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GT 19 – TEOLOGIA, ECOLOGIA E RELIGIÕES 

 

 

Coordenação:  

Dr. Elias Wolff (PUCPR) 

Dr. Marcial Maçaneiro (PUCPR) 

Me. Raquel de Fatima Colet (PUCPR) 

Dr. Rudolf Edward von Sinner (PUCPR) 

 

Este Grupo de Trabalho acolheu pesquisas que abordassem contribuições para e 

perspectivas teológicas sobre a ecologia a partir de qualquer religião, ou ainda em perspectiva 

ecumênica e/ou inter-religiosa. Prezou por diálogos interdisciplinares entre Teologia e as Ciências 

das Religiões com as ciências da vida e do meio ambiente, da gestão urbana na busca de 

sustentabilidade. Acolheu, ainda, trabalhos analíticos que investigassem experiências de 

interação positiva entre as diferentes formas de crer e a cooperação entre os credos por um 

mundo melhor. 
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VIDA RELIGIOSA FEMININA NA AMAZÔNIA: contribuições para uma Ecologia 

Integral 

 

Ivoneide Viana de Queiroz324 

 

1 Introdução 

 

 O papa Francisco, em sua Encíclica “Laudato Si’ (LS, 2015), propõe uma ecologia integral 

em vez de continuar falando apenas de uma ecologia ambiental. Todas as coisas, instâncias e 

saberes estão interligados, por isto ele afirma: “Não há duas crises separadas: uma ambiental e 

outra social; mas uma única e complexa crise sócio-ambiental. As diretrizes para a solução 

requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos 

e, simultaneamente, cuidar da natureza” (LS, 2015 p. 108). 

 Segundo o Documento Preparatório para o Sínodo Panamazônico325, “em sua história 

missionária, a Amazônia tem sido lugar de testemunho concreto de estar na cruz, inclusive, 

muitas vezes, lugar de martírio”326. Nestes 400 anos de Evangelização na Amazônia, um bom 

caminho já foi percorrido. É necessário perceber de que forma a Igreja na Amazônia tem se 

empenhado no sentido de promover uma Ecologia Integral como propõe o Papa Francisco. A 

Vida Religiosa Feminina também está nesta caminhada a serviço da Vida neste chão sagrado, 

considerado pelo Papa Francisco “teste decisivo, banco de prova para a Igreja e a sociedade 

brasileira”327. 

 
324Doutoranda em Teologia pela PUCPR. Missionária na Amazônia. Contato: ivoneideq@hotmail.com  
325 Sínodo acontecido em Roma no período de 06 a 27 de outubro de 2019 com o tema: “Amazônia: novos caminhos 
para a Igreja e para uma ecologia integral”  
326 REPAM BRASIL. CNBB – 2018 p. 17 
327 Disse o Papa Francisco aos Bispos do Brasil por ocasião da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro em 
2013. 

mailto:ivoneideq@hotmail.com
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 Neste artigo mostraremos como a Vida Religiosa Feminina na Amazônia contribui para 

uma Ecologia Integral a partir da sua presença missionária colocando em prática a “Encarnação 

na Realidade” e a “Evangelização Libertadora” como orienta o Documento de Santarém328, 

referência para a Missão na Amazônia. 

Este artigo está estruturado em três pontos: uma reflexão sobre a Ecologia Integral; um 

resumo sobre a presença da Vida Religiosa feminina na Amazônia e experiências concretas da 

missão de Religiosas na Amazônia. 

 

2 Referencial Teórico 

 

Este artigo pretende refletir sobre as contribuições da Vida Religiosa feminina na 

Amazônia no que diz respeito à ecologia integral. É referência para este trabalho, entre outros, 

os seguintes textos de P. da MATA: “Caminhos de evangelização na Amazônia” e “A Igreja 

Católica na Amazônia da atualidade”. Este último faz parte da clássica obra organizada por E. 

HOORNAERT: “História da Igreja na Amazônia”. A Encíclica Laudato Si, do Papa FRANCISCO 

é também referencial importante, pois traz os elementos de uma ecologia integral que inclui os 

povos no conceito de ecologia e nos faz o apelo para o cuidado com a casa comum. 

MAÇANEIRO, em seu texto “Ecologia, fé e justiça social: Para uma recepção da Encíclica 

Laudato Si’ do Papa Francisco”, nos traz a compreensão de que o ensino social da Igreja, desde 

os anos 60, inclui as questões ambientais e portanto, ecologia e justiça social estão interligada. 

É referencial ainda, a coletânea “Desafio Missionário – Documentos da Igreja na Amazônia 

(CNBB, 2014) que reúne vários documentos da Igreja na Região, inclusive o célebre Documento 

de Santarém. 

  

 
328 O Documento de Santarém, elaborado em 1972 é oficialmente chamado de Linhas Prioritárias da Pastoral da 
Amazônia. Encontra-se na Coletânea Desafio Missionário - Documentos da Igreja na Amazônia. (p. 09-28). 
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3 Metodologia 

 

O método usado nesta pesquisa será dedutivo-indutivo, pois além da pesquisa bibliográfica, 

será empregada também a pesquisa de campo, uma vez que erão inseridos alguns depoimentos 

de religiosas da Diocese de Óbidos sobre suas experiências missionárias.   

 

4 Resultados e Discussão 

 

4.1. Uma reflexão sobre Ecologia Integral: 

O Papa Francisco diz em sua Encíclica “Laudato Si”, que pretende “refletir sobre os 

diferentes elementos de uma ecologia integral, que inclua claramente as dimensões humanas e 

sociais” (LS 137). Desta forma, a Ecologia Integral diz respeito não apenas à “ ecologia verde”, 

mas também à humana, econômica, social, cultural e à ecologia da vida cotidiana.  

A partir disso compreendemos que Ecologia e justiça social andam juntas, por isso Marcial 

Maçaneiro diz que o Papa Francisco insere oficialmente a ecologia no Ensino Social da Igreja.  

 
Focada no cuidado da nossa casa comum - a Terra em que habitamos - a 
encíclica Laudato si’ (LS 2015) é o primeiro documento pontifício totalmente 
dedicado à questão ecológica. Assim Papa Francisco insere oficialmente os 
temas do meio-ambiente, sustentabilidade e cuidado da natureza no Ensino 
Social da Igreja, coroando um percurso que vinha desde João XXIII com Mater et 
Magistra até Bento XVI com Caritas in Veritate (cf. LS 15). (MAÇANEIRO, 2015, 
p.437). 
 

Assim, não há como separar uma reflexão sobre o meio ambiente da reflexão sobre os 

direitos humanos. Diz o Papa Francisco: “Uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna 

uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir 

tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres” (LS, n.49). A exploração do meio ambiente 

por parte do ser humano acontece há muito tempo, mas, nada se compara ao que se vê depois 

que entrou em vigor o sistema capitalista. É preciso, portando, no dizer de Leonardo Boff, ouvir 
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“o grito da terra e o grito dos pobres”, pois o mesmo sistema que oprime e explora o pobre também 

oprime e explora a terra. Ele diz: 

 
A Amazônia é o lugar onde Gaia mostra a luxuriante riqueza de seu corpo. E é 
também o lugar onde ela mais sofre violência. Se quisermos ver a face brutal do 
sistema capitalista/industrialista, então visitemos a Amazônia brasileira. Aí se 
perpetraram todos os pecados capitais (pecados mortais e pecados do capital). 
Aí emergem sem rebuços o gigantismo do espírito da modernidade, o 
racionalizado do racional e a lógica cristalina do sistema. (BOFF, 1995) 
 

Sobre esses “pecados capitais” o Papa Francisco faz sérias denúncias em sua Encíclica. 

O modelo de desenvolvimento em vigor, não contribui para a preservação da natureza, nem para 

a vida das pessoas que estão à margem do tal ‘progresso’. Para embasar suas denúncias, Papa 

Francisco fala dos abusos do agro e do hidronegócio. O modelo capitalista não considera as 

populações tradicionais, não pensa nos pobres, nos mais frágeis, se preocupa apenas com o 

lucro e o progresso para uma minoria privilegiada. Isso é muito claro na Amazônia Brasileira. 

Entre outros exemplos, o papa cita: “a poluição da água afeta particularmente os mais pobres 

que não têm possibilidades de comprar água engarrafada” (LS, 48). Outro fator que contribui para 

a degradação ambiental e que preocupa o Papa Francisco é o estilo de vida que supervaloriza o 

consumismo, por isto ele nos convoca para repensarmos sobre tudo isto e aponta que a 

preservação dos recursos naturais e a soberania dos povos só virá a partir do momento em que 

pararmos para aprender com o modo de vida das comunidades tradicionais. E por isto nos diz 

Dom Cláudio Humes: A crise ambiental grave que hoje afeta a humanidade necessita, portanto, 

de uma “conversão ecológica” das sociedades humanas e das pessoas que as compõem. É 

preciso mudar de direção (HUMES, 2019, p. 43). 

Francisco de Assis, patrono da Ecologia, nos ensina que a conversão ecológica acontece 

na medida em que mantermos uma relação harmoniosa com todo o cosmos. É preciso se 

comportar como irmão ou irmã de todas as criaturas e assim, poder louvar ao Criador: “Louvador 

sejas, meu Senhor, por todas as suas criaturas”. 
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4.2. Presença da Vida Religiosa Feminina na Amazônia: 

 Muito se tem falado ou escrito sobre a Amazônia! Mas o que é a Amazônia? Dada à 

complexidade da bela, vasta e ameaçada Região é necessário expor uma definição para 

sabermos por onde estamos caminhando. A Amazônia Continental ou Internacional, também 

chamada de Pan-Amazônia, é uma região na América do Sul, definida pela bacia do Rio 

Amazonas e coberta em grande parte por floresta tropical (que também é chamada Floresta 

Equatorial da Amazônia ou Hiléia Amazônica). A floresta estende-se por nove países: 

Brasil, Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Guiana Francesa e o Suriname.   

No Brasil, para efeitos de governo e economia, a Amazônia é delimitada por uma área 

chamada Amazônia Legal que abrange nove Estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, 

Roraima e parte dos estados de Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. É desta Amazônia 

brasileira que falaremos neste artigo. 

 A realidade amazônica tem despertado a sensibilidade, a solidariedade e o profetismo em 

muitas pessoas e grupos. Muitas Congregações Religiosas Femininas estão presentes nesta 

área de especial missão, desde o final do século XX junto aos povos indígenas, quilombolas e 

ribeirinhos na defesa do território e da biodiversidade. No entanto, quando buscamos registros 

destas presenças, ou seja, quando tentamos “recolher” o que já se tem descoberto e produzido 

sobre este tema, nos deparamos com as lacunas, com o silêncio e invisibilidade. Existe no Brasil 

uma vasta bibliografia sobre a Vida Religiosa de modo geral; sobre a Vida Religiosa Feminina, a 

quantidade de escritos diminui e quando se trata da Vida Religiosa Feminina na Amazônia, é 

quase nula, a não ser sobre uma ou outra Religiosa quando a vida lhe é ceifada. Será exagero 

dizer isto? Sobre a Vida Religiosa Feminina no Brasil, Caroline Jaques Cubas apresenta as 

principais bibliografias e confirma que os escritos são na maior parte, do período colonial, sendo 

pouco numerosos os trabalhos dedicados à Vida Religiosa Feminina na segunda metade do 

século XX. (CUBAS, 2014, p. 146) 

Conforme Possidônio da Mata, as primeiras Congregações Femininas que chegaram à 

Região Amazônica foram as Dorotéias em 1877 e as Filhas de Sant’Ana em 1884. Depois 
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chegaram outras: Irmãs Terciárias Capuchinhas em 1899, Irmãs Dominicanas em 1902, Irmãs de 

Santa Catarina de Sena em 1903 e em 1911 as Irmãs Franciscanas Missionárias de Mary Hill. 

Ele nomeia também as Comunidades religiosas fundadas na Amazônia neste período: em 1903, 

as Terceiras Regulares Capuchinhas; em 1910, as Missionárias da Imaculada Conceição; em 

1916, as Filhas do Coração Imaculado de Maria e em 1954, as Missionárias de Santa Terezinha; 

em 1947, as Legionárias N. S. Rainha dos Corações e em 1966, as Missionárias do Coração 

Eucarístico. (MATA, 2008, p. 62) 

Em seu livro “História da Igreja na Amazônia – Vida Religiosa Consagrada no Noroeste 

Amazônico”, Antônio Sebastião FERRARINI escreve sobre a Vida Religiosa Feminina. Ele diz: “É 

importante destacar que como a Santa Sé confiava as novas Prelazias a um Instituto Religioso, 

este em geral, se estabelecia trazendo consigo o ramo feminino. Assim, aconteceu em Humaitá 

e Porto Velho com os (as) Salesianos (as); no Alto Acre e Purus com os (as) Servitas; em Lábrea 

com os (as) Agostinianos (as) ”. (FERRARINI, 2006, p.50).  

Carla Onofre Ramalho e Paulina Onofre Ramalho no artigo intitulado “A atuação das 

Religiosas Católicas em Roraima”329 relatam sobre a presença das Irmãs Missionárias 

Beneditinas e missionárias da Consolata que assumiram funções tradicionalmente atribuídas às 

mulheres, como a saúde e educação, com a fundação de inúmeras escolas, asilos, orfanatos e 

hospitais.  

Mas, como sabemos, a Vida Religiosa feminina, depois do Concílio Vaticano II e do novo 

jeito de ser Igreja na América Latina, assumiu a caminhada ao lado dos pobres e marginalizados. 

Embora não tenha visibilidade, a Vida Religiosa feminina assumiu sua dimensão profética e 

missionária lançando-se no serviço aos mais necessitados, nas regiões de fronteira e em muitas 

regiões deste imenso país. Maria José Rosado Nunes, referindo-se às CEBs - Comunidades 

Eclesiais de Base, diz que as religiosas foram não somente as mais numerosas (...), "mas 

 
329Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women’s Worlds Congress (Anais Eletrônicos) Florianópolis, 
2017, ISSN 2179-510X 
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também, a qualquer outro fator que se possa compará-las, as mais eficazes no estabelecimento 

de comunidades nos bairros pobres das cidades" (NUNES, 1997, p. 504).  

Trazendo esta realidade para a Amazônia, Ir. Agnese Costalunga em seu artigo 

“Amazônia - Narrando os acontecimentos do caminho para Jerusalém e como o reconheceram 

na fração do pão” nos diz: “A história testemunha que, não raras vezes, as comunidades de Vida 

Religiosa Apostólica, particularmente as femininas, encontram-se na vanguarda da missão, a 

afrontar os maiores riscos e a vida dos seus membros. (COSTALUNGA, 2013, p.253).  

 

4.3. Experiências concretas de Religiosas na Amazônia 

Muitas Irmãs já doaram suas vidas em favor dos povos da Amazônia e do meio ambiente. 

Possidônio da Mata, ao falar da repercussão do Documento de Santarém, escreve que parte da 

Igreja passou a solidarizar-se com os mais pobres e oprimidos: índios, posseiros, sem-terra, 

migrantes, desempregados, etc., rompendo os vínculos históricos tradicionais e por isso sofreu 

as retaliações dos poderosos: prisões, ameaças de morte, assassinatos, passaram a fazer parte 

da vida da Igreja na Amazônia. E ao citar vários mártires da Igreja na Amazônia, também cita três 

Religiosas: Ir. Adelaide Molinari, da Congregação Filhas do Amor Divino, a Ir. Cleusa Carolina 

Rody Coelho, Missionária Agostiniana Recoleta (ambas assassinadas em 1985) e Ir. Dorothy 

Stang, que pertencia às Irmãs de Nossa Senhora de Namur, assassinada em 2005. (MATA, 2008, 

p.73). Entre outras publicações sobre Ir. Dorothy, citamos a obra “Mártir da Criação - Dorothy 

Stang”. (SALVOLDI, 2012). 

O compromisso das Irmãs com os povos indígenas, não apenas na convivência do dia-a-

dia, mas também em instâncias maiores, como é o caso da própria organização do CIMI em 1972, 

merece destaque. “O grupo fundador era heterogêneo, incluía bispos e missionários com várias 

visões e posturas. Entre eles: Irmã Silvia Wewering, das Servas do Espírito Santo”. (PREZIA, 

2003, p.60).  

As Irmãs estão presentes nas Missões indígenas, desde muito cedo, mesmo quando 

ainda não se tinha conhecimento da presença de Religiosas. A missão entre os Munduruku foi a 
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primeira Missão aberta no Pará no século XX pelos franciscanos da Diocese de Santarém em 

1908 e as Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição chegaram em 1912. (RUFFALDI, 2002, p. 

20)  

E o que dizer das Irmãzinhas de Jesus junto ao povo Tapirapé no Mato Grosso? Merece 

destaque a Ir. Genoveva Helena (Ir. Veva) que chegou em 1952, aos 28 anos de idade, quando 

os Tapirapé estavam em via de extinção. Ir. Veva permaneceu junto a este povo até o dia de sua 

morte, em setembro de 2013, aos 90 anos. Hoje os Tapirapé estão organizados em oito aldeias 

com aproximadamente mil indígenas. Da presença missionária das Irmãs nasceu o livro: 

“Parteiras de um Povo – 65 anos de presença das Irmãzinhas de Jesus junto ao povo Apyãwa-

Tapirapé”. (REMY, 2018)330.  

Na Diocese de Óbidos-PA, estão presentes várias Congregações Femininas, entre elas a 

Congregação das Irmãs Franciscanas de Maristella desde 1970. Hoje, estão apenas em Juruti 

Velho (Vila Muirapinima) e em Curuá, mas já estiveram também em Juruti, Terra Santa, Óbidos 

e Tiriyó (Parque do Tumucumaque).  

Em seu artigo na Revista Convergência, intitulado “O Despojamento como Elemento 

essencial na Missão”, Ivoneide Queiroz insere depoimentos de algumas Irmãs Franciscanas de 

Maristella na Diocese de Óbidos-PA onde atuam em realidades distintas: nas cidades, Vilas e 

Aldeias com forte atuação contra madeireiros e mineradoras e na defesa dos povos indígenas. A 

“Encarnação na Realidade”, como primeira Diretriz do Documento é algo muito importante na 

missão das Irmãs Franciscanas de Maristella. Como está no Documento, as Irmãs também 

desejam “um total entrosamento com a realidade concreta do homem e do lugar pelo 

conhecimento e pela convivência com o povo, na simplicidade e na amizade do dia-a-dia”. Um 

exemplo concreto se dá na missão nas comunidades indígenas. Vejamos o que diz Ir. Nilma: 

 

 
330 A vida e profetismo de Genoveva Helena, Odila de Jesus e suas irmãs de fraternidade é contado na obra escrita 
por Eliane Remy, prima de Genoveva, originalmente em Francês. 
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Em 2009, fui para a região de Itaituba viver uma experiência de convivência com 
os parentes Munduruku no Alto Tapajós e no rio Cururu, permanecendo com 
estes por dois anos (2009 e 2010) e atuando como missionária e enfermeira. 
Fazer esta experiência foi a realização de um sonho na minha vida. Hoje estou 
na Missão Tiryió que pertence à Diocese de Óbidos. A partir do momento em que 
nos permitimos nos esvaziar de nossa cultura, costumes, religião, ideias, 
conhecimentos, daquilo que nos é próprio para nos deixar preencher e enriquecer 
do outro, vivenciamos completa e plenamente o despojamento em nossa missão. 
(QUEIROZ, 2014, p.72). 
 

No que se refere à “Evangelização libertadora“, a atuação das Irmãs tem sido na linha de 

colaborar com o povo nas comunidades, nos grupos e nos organismos sociais pela prática de 

uma vivência de “fé e vida“, ou seja, de um agir enraizado numa prática de fé que tem como base 

a defesa da vida. Assim diz Ir. Fátima: 

 
Tenho consciência de que contribuir nesta região tão rica e vasta e, ao mesmo 
tempo tão ameaçada, saqueada, abandonada, desrespeitada (...) é compromisso 
sagrado para a vida religiosa consagrada que se diz seguidora do Projeto de 
Jesus Cristo. Aqui a luta pelo direito de permanecer na terra, pela preservação 
da natureza com sua rica biodiversidade e para garantir que as chamadas 
políticas públicas cheguem aos que dela necessitam, tornou-se parte da missão. 
(QUEIROZ, 2014, p. 74). 
 

Em sua tese de Doutorado, Lindomar Silva diz: “Em Juruti, as Irmãs Franciscanas 

adotaram a pedagogia popular e a Teologia da Libertação e desenvolveram o trabalho junto à 

comunidade, com a realização de vários cursos, seminários, fóruns e intercâmbio com outras 

comunidades, o qual tinha como perspectiva a formação de uma consciência política, assim como 

estabelecer cooperação visando desenvolver e transformar a realidade social, econômica e 

política, e também criar consciência política dos líderes”. (SILVA, 2015. P. 184). E ainda: “Ao 

indagar as lideranças a respeito de como poderiam classificar a importância da Igreja Católica no 

processo de organização e incidência junto a ALCOA, a resposta de todos é: Fundamental. 

Acredita-se que a resposta é decorrente da história, do incentivo e da participação das 

Franciscanas nas lutas coletivas travadas pelas comunidades”. (SILVA, 2015, p.192). 
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5 Considerações Finais 

 

A Vida Religiosa Feminina tem se colocado a caminho, enfrentando as estradas e os rios, 

em direção às aldeias e quilombos, nos interiores e nas periferias desta imensa Amazônia, com 

o firme desejo de contribuir com uma Ecologia Integral, ou seja, com o firme desejo de contribuir 

com a VIDA onde ela se encontra ameaçada, seja a vida dos povos ou da floresta com toda sua 

biodiversidade. Acredita-se também que, de fato, “tudo está interligado”, a destruição da natureza 

é a destruição do ser humano. É urgente uma conversão ecológica que leve o ser humano a uma 

convivência harmoniosa com o cosmos. 

 
Palavras-chaves: Missão, Vida Religiosa feminina, Amazônia, Documento de Santarém, 

Ecologia Integral 
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A TRINDADE PÚBLICA 

 

Rudolf von Sinner331 

 

1 Introdução 

 

A doutrina da Trindade é uma das mais centrais e específicas do cristianismo. Ao mesmo 

tempo, é frequentemente mal entendida, inclusive dentro das comunidades cristãs, e até 

polêmica, especialmente em relação aos rigorosos monoteísmos do judaísmo e do islã. Por outro 

lado, vários autores contemporâneos têm acusado as religiões monoteístas, inclusive o 

cristianismo, de manterem uma imagem autoritária e exclusiva de Deus, potencialmente 

fomentadora de violência e avessa ao pluralismo religioso. Embora esta discussão sobre o 

monoteísmo não tenha sido tão forte no Brasil até agora – na academia, temos, antes, laicismo 

e teologia em controvérsia –, a discussão é relevante diante da cada vez maior ingerência de 

grupos religiosos com projetos políticos, especialmente de certos tipos de evangélicos, fato este 

que faz surgir, inclusive, a questão pela imagem de Deus que a norteia. Do lado feminista é 

recorrente à crítica a uma imagem de Deus patriarcal e machista que fortaleceria o patriarcalismo 

também nas igrejas e na sociedade. A imagem de Deus tem certa influência sobre a imagem do 

mundo, mas também o inverso é verdade. Portanto, ao analisar e discutir estas questões, não se 

visa contribuir tão somente para a discussão do Deus como se revelou ao longo da história – a 

trindade econômica – ou como se pensa ser Deus em si mesmo – a trindade imanente –, mas 

pela própria forma adequada de, situado em tempo e lugar específico, falar-se de Deus de forma 

compreensível, pertinente em relação aos desafios contemporâneos e coerente com a tradição 

teológica. O falar de Deus, assim é a hipótese, é mais metafórico do que conceitual. A primeira 

 
331Doutor em Teologia e livre-docente em Teologia Sistemática. Professor adjunto e coordenador de curso no Programa 
de Pós-Graduação em Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná em Curitiba/PR. Bolsista de 
produtividade em pesquisa do CNPq. Contato: rudolf.sinner@pucpr.br 
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acepção de Deus sempre precisa ser apofática, sabendo das restrições da linguagem humana 

para expressar algo que não é humano. Ao mesmo tempo, não se pode fugir da tarefa de 

vislumbrar imagens e, a partir daí, formular conceitos para comunicar-se dentro e fora da 

comunidade cristão sobre o que há de central na fé e quais seriam os desdobramentos 

adequados para a compreensão do e atuação no mundo. A presente pesquisa quer contribuir 

para esta discussão, desenvolvendo uma teologia da Trindade a partir do e em relação ao 

contexto brasileiro, com enraizamento na teologia luterana, porém com abertura e perspectiva 

ecumênicas e sendo sensível a abordagens em outros contextos, respondendo, de forma 

especial, (1) aos questionamentos referentes ao “monoteísmo” potencialmente violento; (2) aos 

questionamentos de outras religiões monoteístas quanto à trindade; (3) aos questionamentos de 

posições feministas e queer quanto ao patriarcalismo da imagem do Deus cristã e (4) à 

necessidade de refletir sobre a linguagem do falar de Deus adequada ao seu objeto e à 

contemporaneidade, levando em conta, além de textos, também obras de arte. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

É famoso o enunciado de Immanuel Kant de que da doutrina da Trindade não se pode 

aproveitar nada para a vida prática. Parece ser algo inútil. O quase contemporâneo 

Schleiermacher, chamado de pai da teologia protestante moderna, achava ela irrelevante. Estes 

e outros questionamentos criaram, do iluminismo ao século XX, praticamente um “silêncio 

trinitário”. A doutrina da Trindade foi, no entanto, redescoberta no século XX, principalmente com 

Karl Barth e Karl Rahner, como doutrina fundamental e imprescindível da teologia cristã. 

Mundialmente falando, não se pode, hoje, queixar que haja falta de abordagens da doutrina da 

trindade. Há, inclusive, uma variedade de teólogos que dela fazem a perspectiva principal sobre 

toda teologia cristã, como o católico Gisbert Greshake (1997), o luterano Christoph Schwöbel 

(1995) e o ortodoxo John Zizioulas (1985). 
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 É claro que não são questões de fácil resolução, de modo que também geram debates 

controversas. Polêmicas têm sido travadas, por exemplo, quanto ao monoteísmo cristão ou 

justamente ao oposto, um potencial triteísmo. O debate sobre uma possível conexão intrínseca 

entre monoteismo e violência vem adquirindo evidência a partir de um número de publicações 

por expressivos autores alemães como Jan Assmann (2003; 2016), Ulrich Beck (2008) e Peter 

Sloterdijk (2007; 2014), bem como respostas teológicas a eles (SCHIEDER, 2014). O respeitado 

egiptólogo Assmann, por exemplo, ainda que reconheça que não haja uma conexão direta e 

necessária entre monoteísmo e violência, aponta para a suspensão do limite entre o ritual e o 

mundo da vida no monoteísmo bíblico que implicaria um elemento totalizante, puritano (i.é. 

procurando pureza em doutrina e prática) na cultura. Para Assmann, a “distinção mosaica”, 

conceito que cunhou nos anos 1990, ao instituir o monoteísmo, teria introduzido a questão da 

verdade e, portanto, a distinção entre verdadeiro e falso, que implicaria exclusivismo e 

providenciaria um grande potencial de violência. Mais recentemente, no entanto, tem reconhecido 

que, especialmente quanto ao Êxodo (ASSMANN, 2015), o central não seria a questão da 

verdade, mas da aliança, e pôde, portanto, apreciar uma linha positiva para tal narrativa tão 

central para o judaísmo, o cristianismo e, não por último, a teologia da libertação latino-americana.  

 Em relação ao pluralismo e diálogo inter-religioso, a Trindade e, especialmente, Jesus 

Cristo como Filho de Deus tem criado polêmicas com o Islã e o judaísmo. Isto, no entanto, antes 

de configurar-se apenas como problema, pode abrir pistas para diálogos e auto-reflexões muito 

produtivas (cf. SINNER, 2019; WELKER; SCHWEIKER, 2015). A questão de gênero em Deus 

tem gerado polêmicas bem como reformulações criativas (cf. JOHNSON, 1995). A própria 

questão do falar de Deus tem entrado em discussão; se não seria, afinal, mais metafórico do que 

conceitual (cf. MCFAGUE, 1996; RITSCHL; HAILER, 2012). Desde então, a produção acadêmica 

na Europa e nos Estados Unidos sobre a Trindade tem sido muito expressiva (ver exemplarmente 

PHAN, 2011). 

No Brasil, apesar de publicações significativas, não se pode dizer a mesma coisa. Para 

começar, na vida cotidiana, a Trindade não parece ter grande repercussão no meio popular (cf. 



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

801 

GEBARA, 1994). Por isso mesmo, Leonardo Boff publicou um livro mais acadêmico sobre a 

Trindade (BOFF, 1986) e, dois anos depois, outro mais popular (BOFF, 1981). Outros livros se 

seguiram, destacando especialmente a ecologia (TAVARES, 2007), a mística (TEPE, 1995; 

SILVA, 2012) e a necessidade didática (BINGEMER; FELLER, 2005).  

Como ainda é a publicação mais influente e extensa sobre a teologia trinitária, apresento 

com um pouco mais de fôlego a posição de Boff. A linha principal da argumentação se resume 

no enunciado: “A Trindade é nosso verdadeiro programa social”, conquanto social se refere tanto 

à igreja – reivindicando uma igreja mais democrática e menos autoritária – quanto à sociedade – 

reivindicando uma sociedade mais democrática e menos autoritária, isto logo após o retorno do 

Brasil a um governo civil. Junto com o teólogo alemão Jürgen Moltmann (2000), Boff configura o 

que se chegou a denominar de “doutrina social” da Trindade, em diferença à chamada “doutrina 

psicológica”, na linha de Agostinho, quem utilizou analogias mais internas ao ser humano (como 

memoria, intellectus e voluntas ou mens, notitia e amor). 

Além do conteúdo específico da doutrina trinitária imanente, pautado pelo conceito da 

interpenetração (pericórese), Boff levanta questões da relação de Deus para com o mundo, 

procurando, com recurso a Carl Gustav Jung, ressaltar o lado feminino de Deus, no que chama 

de rosto materno de Deus. Boff diz que, como o Filho, segunda pessoa da Trindade, encarnou-

se em Jesus de Nazaré, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, “pneumatificou-se” em 

Maria de Nazaré. A analogia entre a “família” divina e a família de Jesus como representante da 

humanidade escolhida por Deus, Boff completou a trilogia ao associar José de Nazaré à pessoa 

do Pai, primeira da Trindade (BOFF, 2005). Apontou de forma pioneira à necessidade de 

considerar questões de gênero em relação à imagem de Deus. Teólogas feministas, no entanto, 

têm sido bastante críticas à interpretação de Boff (MURARO; BOFF, 2002). Acharam mais 

interessante o conceito da pericórese, um Deus relacional e dinâmico, do que uma família divina 

na qual a única mulher ainda estaria em desvantagem. 

Boff se opõe claramente a uma imagem de Deus que denota um monarca celestial que 

se refletiria diretamente em um monarca mundano. Boff retoma a forte crítica que o teólogo 
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alemão Erik Peterson tinha expressado contra esse tipo de teologia política legitimadora. 

(PETERSON, 1994). O jurista Schmitt, em seu livro “Teologia Política”, afirmava que “todos os 

termos incisivos da doutrina do Estado moderno são conceitos teológicos secularizados” 

(SCHMITT, 2006). Assim, o soberano na terra, que é quem decide sobre o estado de exceção, 

corresponde ao Deus onipotente – entre outras correspondências. O teólogo Peterson, por sua 

vez, concluiu que a implementação plena da teologia trinitária pelos padres capadócios, no século 

IV, teria rompido radicalmente com qualquer “teologia política” que abusasse da proclamação 

cristã para legitimar um regime ou sistema político. Não há, segundo Peterson, quaisquer vestigia 

trinitatis (traços ou reflexos da Trindade) na sociedade humana.  

De forma semelhante, Boff critica o modelo hierárquico da Igreja Católica Romana como 

sendo contrário à trindade de Deus. A igreja, como o sacramento da Santíssima Trindade, deve 

ser vista como communio (comunhão) e não como potestas sacra (poder santo). Boff pensa no 

nascimento de um novo ser da igreja através de uma “eclesiogênese” a partir das Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs; BOFF, 1977; 1986; 2004). Diferentemente de Peterson, Boff afirma que 

há, sim, vestigia trinitatis que se encontram neste mundo. A comunhão trina, que é comunhão-

em-diversidade, criou o ser humano como um ser comunitário, e também toda a natureza como 

comunitária, colocando-os em liberdade e acolhendo-os na comunhão da Trindade no fim dos 

tempos, no eschaton. Isso torna possível que os seres humanos possam (e, de fato, deveriam) 

refletir a comunhão trina entre si, numa comunhão que respeite diferenças e promova relações 

comunitárias. 

Outro aspecto importante, desenvolvido mais explicitamente em obras posteriores por 

Boff, é a dimensão cósmica da inter-relacionalidade de todo ser. Nosso autor tem desempenhado, 

com suas reflexões ecológico-cosmológicas, novamente um papel pioneiro em uma época que 

se caracteriza pela globalização econômica e suas – para muitos – desastrosas consequências 

sociais e ecológicas. Considerando que, apesar de ameaças ambientais como o desmatamento 

na Amazônia serem conhecidas há muito tempo, a consciência ecológica ainda é rara e as ações 

ambientais esporádicas – quanto mais se torna necessário o atual Sínodo para a Amazônia. O 
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que Boff apresenta é a visão de uma comunidade planetária da natureza e da humanidade, dos 

seres humanos entre si, da humanidade e de Deus; é cidadania (nacional), concidadania e 

cidadania da Terra. 

  

3 Metodologia 

 

A metodologia utilizada é bibliográfica e conceitual, a partir de abordagens teológicas 

recentes e questionamentos atuais feitas a ela no Brasil e alhures. O ponto de partida são os 

questionamentos contemporâneos à doutrina da Trindade bem como abordagens teológicas 

contemporâneas sobre a doutrina, mas, na medida do necessário, recorrer-se-á às abordagens 

históricos do ocidente e do oriente cristãos. Portanto, a direção de pergunta é do hoje para a 

história, ao contrário de manuais clássicos de doutrina que começam com o histórico e finalizam 

no contemporâneo. O presente projeto vislumbra uma reflexão encorpada e consistente de uma 

das doutrinas mais centrais do cristianismo diante de questionamentos e desafios 

contemporâneos. Além de textos, a pesquisa também levará em conta obras de arte e as 

correspondentes teorias iconográficas e iconológicas (PANOFSKY, 1986; 2012). 

 

4 Resultados e Discussão 

 

A pesquisa está em andamento. Se falo da “trindade pública”, esta publicidade tem três 

conotações: (1) A publicidade da auto-revelação de Deus; (2) o discurso público acerca da 

incidência público da religião, especialmente do cristianismo em suas várias formas no Brasil; (3) 

a necessidade de uma comunicação adequada dos conteúdos da fé cristã em interação e 

discussão com outras religiões e discursos presentes na esfera pública, tendo em vista a boa 

convivência e o bem comum.  

 Está ainda incipiente, mas crescente a discussão no Brasil sobre a importância da cultura 

religiosa visual (cf. NOGUEIRA, 2015). Não é por acaso que autores que abordam a trindade, 
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p.ex. Greshake e, no Brasil, Susin (1999), partem de representações imagéticas, até porque a 

linguagem humana, ao querer imaginar e refletir sobre Deus, não pode prescindir de conceitos, 

mas na consciência de sua constante insuficiência, razão pela qual a dimensão litúrgica – com a 

invocação da trindade em cada culto ou missa e representações artísticas em muitas igrejas – e 

a dimensão doxológica sempre de novo são destacadas. Enquanto a idolatria precisa ser evitada, 

a iconolatria faz parte da condição e religiosidade humanas (PANIKKAR, 2000). 

 

5 Considerações Finais 

 

A presenta abordagem visa e deve ser capaz de superar preconceitos internos e externos 

à doutrina da Trindade, central e imprescindível como é a partir do testemunho bíblico, da tradição 

teológica e dos desafios atuais na igreja, na sociedade e na academia. 

 

Palavras-chaves: Trindade; Teologia Pública; Leonardo Boff; Monoteísmo; Diálogo inter-

religioso. 
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CRISTIANISMO COLONIAL NA AMÉRICA LATINA: reflexão sobre o Seminário 

Temático Internacional III Epistemologías del Sur: diálogo entre teología y 

humanidades ministrado pelo professor Juan Tamayo 

 

Suzana T. Matiello332 

 

1 Introdução  

 

Refletir sobre a temática tratada por Tamayo, enquanto se vive uma das maiores crises 

ambientais do planeta, faz entender o quanto é necessária uma mudança de mentalidade em 

muitas direções. Espera-se que a consciência da interdependência entre todos os seres vivos 

mova o ser humano para um novo paradigma de compreensão da Criação e do respeito às 

diferentes culturas.  

No Dia Internacional em Memória das Vítimas de Atos de Violência baseados em Religião 

ou Crença, dia 23 de agosto do corrente ano, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, 

afirmou que é necessário acabar com a perseguição a grupos religiosos: Judeus têm sido 

assassinados em sinagogas, e suas lápides pichadas com suásticas; muçulmanos são atacados 

em mesquitas, e seus lugares sagrados vandalizados; cristãos são mortos em culto, e suas 

igrejas queimadas. 

Portanto, nesse contexto histórico de crise antropológica, registra-se um agradecimento 

especial à equipe da PUC do Programa de Pós-graduação em Teologia que organizou o 

seminário temático internacional III Epistemologías del Sur: diálogo entre teología y 

humanidades, convidando o professor Juan José Tamayo. 

Obrigada ao professor Tamayo pelo seu importante trabalho em mostrar o verdadeiro 

significado de fazer Teologia hoje, colocando em evidência a valorização “que a partir de aquí 
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comienza a construirse el giro decolonial, que piensa la Modernidade como colonialidad del ser, 

del poder, del saber (racismo epistemológico), colonialidad sobre la naturaleza, económica y 

estética”, como bem foi explicitado durante o Seminário. 

Qual o sentido desse trabalho após a realização do Seminário “epistemologías del Sur 

diálogo entre teología y humanidades”? Esta reflexão tem o objetivo de percorrer algumas etapas 

do texto, precisamente conhecer o que gerou e continua gerando essa falta de cuidado com o/a 

outro(a), com a cultura na sua abrangência local e global.  Por que querer destruir a cultura 

indígena, verdadeira guardiã da floresta, da casa de todos? Por que ainda hoje há preconceitos 

com o diferente? 

Nesse sentido o objetivo desse trabalho é aquele de proporcionar uma reflexão sobre o 

agir humano em relação à cultura do/da outro/a.   

 
2 Fundamentação teórica  

 

As reflexões estão inseridas no âmbito do Seminário, como citado na introdução, logo, o 

referencial teórico é baseado no livro de Juan José Tamayo, Teologías del Sur el giro 

descolonizador, utilizado durante o evento, logicamente em abertura e diálogo com outros pontos 

de vista. Juan José Tamayo, teólogo espanhol, oferece um panorama sobre as teologias 

emergentes no contexto do sul. O ponto de partida desta reflexão no item 3 do primeiro capítulo, 

chama a atenção por seu título: El cristianismo colonial en América Latina, no qual se percorre a 

trajetória do cristianismo “com a roupagem colonial” e se faz conhecer as raízes de tal processo.  

Tamayo dialoga com essas páginas complexas e tristes da história da América Latina em 

diferentes perspectivas: interdisciplinar, inter-religiosa, intercultural, e, na dinâmica desse diálogo, 

é evidente, explica Tamayo, o convite para uma mudança de paradigma sobre como fazer 

Teologia hoje: “Pensar a Teologia a partir do Sul nos obriga a ouvir, valorizar e reconhecer muitas 

vozes para as quais nunca prestamos atenção, sair do confortável universo das teorias 

eurocêntricas e entrar no reconhecimento de alguns ‘outros’ sempre desvalorizados e aprender 
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olhar com os olhos dos subordinados: as populações dominadas pelas potências europeias 

durante séculos” (Tamayo fala durante o Seminário).  

Tamayo mostra o significado profundo de fazer Teologia hoje, isto é, ir além de conceitos 

preestabelecidos, entrar no processo de resgate da dignidade para aquela porção de humanidade 

continuamente colocada à margem em nome de um processo econômico que não olha a 

integridade da pessoa e que ainda cria uma sociedade do descarte. Portanto, esse terceiro item, 

analisado no primeiro capítulo da obra O cristianismo colonial na América Latina, proporciona 

visão crítica e necessária sobre a atitude de manipulação em nome de uma hegemonia superior. 

A atenção de Tamayo em chamar a América Latina pelo seu nome, Abya Yala, faz captar 

o interesse do importante processo pelo qual essas terras passaram e estão passando. Abya 

Yala vem sendo usada como “autodesignação dos povos originários” e que, na língua do povo 

Kuna, significa “Terra madura”, “Terra viva” ou “Terra em florescimento”, sinônimo de América, 

como explica Carlos Walter na Enciclopédia Latino América: “Abya Yala se coloca assim como 

um atraente em torno do que outro sistema pode se configurar. É isso que os povos originários 

estão propondo com esse outro léxico político”, afirma Walter. Não podemos esquecer que dar 

nome próprio é se apropriar, afirma o autor: “é tornar próprio um espaço pelos nomes que se 

atribui aos rios, às montanhas, aos bosques, aos lagos, aos animais, às plantas e por esse meio 

um grupo social se constitui como tal, constituindo seus mundos de vida, seus mundos de 

significação e tornando um espaço seu espaço - um território. A linguagem territorializa e, assim, 

entre América e Abya Yala, revela-se uma tensão de territorialidades”, sublinha Walter. 

A perspectiva do Professor Tamayo nos recoloca na responsabilidade de reconhecer 

profundamente a cultura de cada povo, não de modo superficial, mas pelo conhecimento profundo 

que me coloca na disposição de querer encontrar o/a outro /a, de conhecer a sua história. Nesse 

sentido significativas são as palavras do economista Amartya Sen no livro Laicismo indiano, o 

autor fala que o reconhecimento da diversidade nas diferentes culturas é extremamente 

importante no mundo contemporâneo, porque sofremos um bombardeio constante de 

generalizações simplistas sobre a ‘civilização ocidental’, ‘valores asiáticos’, ‘culturas africanas’ e 
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assim por diante. Essas leituras improvisadas da história e da civilização não são apenas 

intelectualmente superficiais, mas elas também aumentam o viés dos mundos em que vivemos. 

(AMARTYA SEN,1998, p. 165 – 166); por isso a necessidade da busca autêntica do diálogo para 

evitar outras catástrofes do ser humano em nome de uma economia ou hegemonia cultural. 

 Na perspectiva de evitar outras colonizações, necessitamos de uma grande capacidade 

de dialogar na vivência da misericórdia uns para com os outros. “Uma Igreja é chamada a ser 

samaritana de outra Igreja, uma religião solidária de outra religião, um povo companheiro de outro 

povo, curando as feridas que possam ter surgido na relação entre eles ao longo da história”.  

(WOLF, 2018, p. 113). Amartya Sen no livro La libertá individuale come impegno sociale diz que 

se os indivíduos, como pessoas sociais, tiverem valores e objetivos de maior alcance, que 

incluem compreensão pelos outros e compromissos com normas éticas, a promoção da justiça 

social não terá necessariamente que enfrentar uma oposição incessante a todas as mudanças. 

(SEN,1997, p. 35) 

 

3 Metodologia 

 

Refletir sobre a questão do cristianismo colonial na América Latina proporciona 

compreender as raízes dos males causados ao longo dos séculos, proporciona dialogar com a 

fragilidade humana e com a sua miséria, a fim de evitar os mesmos erros e recuperar o que ainda 

é possível ser recuperado. É nessa dinâmica, a de uma “teologia histórico-crítica”, que se 

entendem as teologias do Sul, pois estas mostram uma nova metodologia. Significa que o “fazer” 

Teologia hoje é ter presente que não se trata de uma mera atividade acadêmica, mas está 

enraizada na prática da libertação como parte da metodologia e do próprio conteúdo teológico, 

como bem esclarece Tamayo: uma teologia histórico-crítica localizada no amplo mundo da 

marginalização e da exclusão, que tenta responder aos principais desafios do nosso tempo, em 

diálogo com as Ciências Sociais, as Ciências das Religiões e os novos climas culturais do Norte 
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e Sul (TAMAYO, 2017, p. 11). Portanto, o método dialogal é o caminho para a reflexão dessa 

temática. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

Tamayo coloca em evidência que, com a conquista da América, no final do século XV e 

início do século XVI, houve uma mudança de paradigma que levou à eliminação do pluralismo 

cultural e religioso da América Latina, sua organização política e social, sua estrutura comunitária, 

a harmonia cultural existente. O cristianismo foi o “fator ideológico e institucional mais importante 

da legitimação da conquista e colonização de Abya Yala” (TAMAYO, p. 41).  

O Professor Tamayo sublinha que o “cristianismo impôs suas crenças às comunidades 

indígenas e apropriou-se de suas terras e riquezas através da espada e da cruz, ou melhor, a 

cruz se transformou em uma espada. Ele compreendeu a relação entre as culturas não como um 

encontro, mas como choque e confronto para impor a cultura do conquistador, que se tornou 

hegemônica e provocou epistemicídios (morte de culturas indígenas), genocídio (assassinatos 

em massa de populações indígenas) e deicídios (morte dos deuses e deusas das religiões 

originais)” (TAMAYO, p. 41). 

Tamayo analisa os vários processos repressivos da colonização da América Latina 

(TAMAYO, p.41- 45) por parte dos colonizadores, em que, com tristeza, se verifica a inversão dos 

valores do Evangelho; e, por quatro séculos, sublinha o autor, o catolicismo institucional na 

América Latina não era nada mais do que (...) o ramo do catolicismo espanhol-romano ou, se 

preferir, a reprodução de um cristianismo antimoderno, antiliberal, contrarrevolucionário, 

patriarcal e colonial.  

Mas desde o início da conquista, evidencia Tamayo, havia também outro modelo de 

cristianismo, crítico para a colonização e defensor das comunidades indígenas. “Este cristianismo 

desejava transmitir àqueles povos uma fé religiosa - fé católica -, não mediada por dominação 

política, exploração social e imposição cultural, mas através da evangelização liberativa, 
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persuasão e tolerância; do diálogo e do encontro com o outro(a); da autocrítica e da denúncia 

profética; da experiência comunitária e da experiência da igualdade evangélica” (TAMAYO, p. 

43). Esses exponentes são, entre outros, o dominicano Antonio de Montesinos, o teólogo e bispo 

de Chiapas, Bartolomé de las Casas, e o bispo de Veracruz, Vasco de Quiroga. 

O Seminário, nas palavras de Tamayo, proporciona uma reflexão completa da valorização 

do bem comum que as culturas locais oferecem como dom para a construção de uma civilização 

do amor, em que os direitos humanos são respeitados, a ecologia como Casa Comum nos 

convida a uma metanoia interior e exterior. Em que o convite de transformar os conflitos do 

passado em possibilidades de encontro e transformações positivas para o presente e futuro 

sustentável, como bem mostrou o Sínodo para Amazônia.  

A América Latina ainda mostra um vulto ferido das consequências de um passado e de 

um presente que muitos de seus  representantes não souberam e não sabem valorizar  as 

diferentes culturas presentes nesta terra, todavia a esperança de um resgate vence, pois a Igreja 

do passado que tanto feriu muitos dos seus membros, hoje,  com mais de cinquenta anos do 

Concílio Vaticano II, com os documentos da América Latina e o Sínodo Amazônico, revela que é 

possível viver na dimensão do perdão, do reconhecimento dos próprios erros, da superação da 

‘cultura’ do conflito para a vivência de  uma antropologia trinitária,  na qual a Palavra  convida 

cada homem, cada mulher a ser instrumento de um novo paradigma, na vivência da paz, como 

bem explicita o teólogo luterano Rudolf Von Sinner no seu último livro publicado recentemente 

Paz em meio a violência subsídios para a compreensão e o exercício da cidadania cristã. 

(SINNER, 2019).  

 

5 Considerações finais  

 

Agradeço ao professor Juan José Tamayo pelo modo com o qual conduziu o seminário 

Epistemologías del Sur: diálogo entre teología y humanidades. O professor Tamayo tem a 

capacidade de dialogar com todas as minorias sofridas e excluídas da sociedade; é alguém que 
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nos convida a desconstruir para construir novos paradigmas de diálogo com as teologias do Sul, 

que durante vários séculos passaram por transformações complexas até chegarem ao processo 

de uma teologia da libertação. Todas as temáticas tratadas por Tamayo foram de grande 

relevância para mudança de paradigma e valorização das teologias do Sul como contribuição 

para a forma de fazer Teologia na atualidade. 

Na dinâmica que Abya Yala processa, o mundo precisa reconhecer a pluralidade das 

culturas, o valor das minorias, a liberdade de professar a própria religião, como nos mostra o 

papa Francisco em seus gestos, na vida, na sua metodologia, a qual mostra que a solução do 

conflito religioso, começando entre as multíplices confissões cristãs, está no ato de caminhar 

juntos, pois o ecumenismo se faz caminhando lado a lado e esse caminho nos convida a não 

atirar pedras, mas ter uma atitude de reconciliação, como bem cita também Wolff, em seu livro 

traduzido também para o espanhol, “Igreja em Diálogo”. Por conseguinte, falar do processo de 

‘decolonização’ requer uma grande capacidade em ouvir, tendo como base o respeito mútuo e a 

capacidade de dialogar para encontrar novas perspectivas de mudança para a convivência 

solidária entre todos os povos.    

A conclusão desta reflexão surge com a esperança de que todo esse processo de 

purificação da humanidade leve os seres humanos, a Igreja, a reconhecerem a crise 

antropológica que nos envolve, reconhecendo os próprios limites para uma maior consciência 

planetária. Que somos todos(as) responsáveis pela Casa Comum, pela Mãe Terra, e que 

possamos ser promotores, como explica o professor Tamayo, da beleza do bem-viver, do 

conviver em harmonia uns com os outros e com todo o ecossistema. 

O processo de ‘decolonização’ juntamente com o Sínodo Amazônico são um “sinal dos 

tempos” e uma possibilidade de reflexão que leva a um novo agir na valorização de todo ser 

humano e com esse os respectivos povos no respeito de toda a Criação. Com a consciência 

renovada que pertence ao conteúdo da Evangelização, não somente a prática de Jesus, mas 

também o modo de proceder dos próprios evangelizadores, o que significa,  explicita Agenor 

Brighenti em seu livro Por uma Evangelização Inculturada, que a “pedagogia e o método de uma 
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evangelização inculturada, não podem contradizer nem seu conteúdo, nem sua meta, nem seus 

meios ou seu processo”, portanto, como o Reino de Deus simboliza a intensionalidade da 

inculturação, esta deve incidir sobre seu próprio processo e prática. (BRIGHENTI, 1998, p. 7 )  

Neste sentido as palavras de Stefano De Fiores, autor de A “nova” espiritualidade, são de 

grande luz no recuperar a dimensão da transparência moral e as mãos limpas, não apenas na 

tarefa positiva do dom total de si a Deus, pois o cristão de amanhã, explicita o autor “deverá 

mostrar que a fé  no Deus uno e trino revelado por Cristo, longe de desumanizar o seu coração, 

potencializa-o e torna-o sensível aos irmãos e às irmãs mais sofredores e necessitados, 

vencendo o atual risco implícito na automatização”(DE FIORES, p.13) e, De Fiores traz, a 

propósito desse desafio para os/as cristãos/ãs as palavras de Paulo VI: “É preciso reacender, no 

coração de papel, de ferro e de cimento do homem moderno, o palpitar da simpatia humana, do 

afeto simples, puro e generoso da poesia das coisas nativas e vivas do Amor” (Paulo VI, citado 

em DE FIORES, 1999, p, 13).  Em vista disso, entrar em sinergia com o kronos e kairós para ser 

e dar respostas à humanidade é o desafio de cada ser humano. 

Enfim, é na  sinergia entre os saberes e as cultura que  se pode verificar em vários ângulos 

da sociedade um rosto novo para a América Latina, como por exemplo a formação da Comissão 

de pesquisa sobre  Antropologia Trinitária que se realiza nos últimos anos, promovido pelo 

CELAM, com a metodologia de comunhão e de diálogo que caracteriza o trabalho de 

pesquisadores/as latino-americanos e europeus, com a publicação dos primeiros trabalhos que  

tem como título: “Antropologia trinitaria para nuestros pueblos”,  evento de comunhão e de luz 

para o continente da América Latina. Neste aspecto, é emblemático lembrar as palavras do 

teólogo Pietro Francesco Coda (Piero), dia onze de novembro deste ano, em ocasião da 

inauguração do XII ano acadêmico do Instituto Universitário Sophia (Itália), quando foi 

conferido o segundo doutorado honoris causa do Instituto Universitário Sophia em Cultura 
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dell’Unità ao Padre Juan Carlos Scannone: “aqui estamos no que faz deste evento um kairós 

(poderíamos dizer: um kairós latino-americano) na pequena história de Sophia”.333  

 

Palavras-chaves: cristianismo; colonialismo; América Latina. 
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O DESAFIO DA INSERÇÃO DA DIMENSÃO DA ESPIRITUALIDADE NA FORMAÇÃO 

MÉDICA: experiência em uma Faculdade de Medicina, em um cenário multi-

religioso e de tradicional rejeição ao “espiritual”  

 

Paulo Celso Nogueira Fontão334 

 

1 Introdução 

 

A atenção ao aspecto da espiritualidade se torna gradativamente necessária na prática 

de assistência à saúde. Há um conjunto de evidências que demonstram a forte relação entre 

espiritualidade, religião, religiosidade e o processo saúde-doença, adoecimento e cura. Sempre 

mais a ciência se curva diante da grandeza e da importância da espiritualidade para uma 

abordagem integral do ser humano, avaliados como recursos importantes pelos pacientes no 

enfrentamento das doenças e do sofrimento.  

O entendimento dessa importância é sempre mais aceitado no meio científico, em 

dezenas de associações e sociedades de especialidades médicas, mas a prática dessa 

abordagem encontra obstáculos, a maior parte deles ligados à falta de preparo dos profissionais 

médicos para essa abordagem que se justificam com a falta de tempo, a preocupação de não 

induzirem por este ou aquele caminho a partir das próprias convicções, o medo de “não ser 

científico”, de estar fugindo do próprio papel, mas de fato é por falta de instrumentais e treino para 

a operacionalização e avaliação da influência dessa dimensão nos resultados em saúde.  

O objetivo desse trabalho é compartilhar a experiência de inserção sistemática da 

Espiritualidade no Currículo de uma Faculdade de Medicina, em um cenário multi-cultural, multi-

religioso e de certa aversão à temática que frequentemente vem confundida com religiosidade, 

particularmente em uma faculdade confessional, com uma ação pastoral ainda pouco dialógica. 

 
334Mestrando em Teologia na PUC-PR, Prof. Faculdade de Medicina Santa Marcelina. E-mail: pc.fontao@uol.com.br 
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Busca-se melhorar a pessoa através da formação da mente e do coração, formar o 

pensamento propiciando seu amadurecimento, aprofundamento, o transformando em ações 

concretas e úteis para a Sociedade, formar o coração, fazer a pessoa capaz de ações que reflitam 

a Antropologia Evangélica; desenvolver as potencialidades da pessoa e torna-la capaz de 

produzir bons frutos, trazendo para o centro da sociedade os que são marginalizados, distantes, 

periféricos, excluídos, descartados. 

As atividades da Instituição na saúde, na região Leste da Cidade de São Paulo, no Distrito 

de Itaquera começam por uma Providência de uma casa para o cuidado das irmãs mais idosas e 

adoecidas. O Hospital Santa Marcelina de Itaquera completa em agosto de 2019 58 anos. Hoje 

a Rede de Saúde conta com 5 Hospitais em São Paulo, além de 1 Hospital em Porto Velho, em 

Rondônia, outro Hospital no Mato Grosso - Hospital próprio em Itaquera e São Bernardo do 

Campo e outros hospitais em parceria com entes públicos estaduais e municipais. Destaca-se a 

Atuação Exemplar na Atenção Primária, desde a implantação das primeiras equipes da Estratégia 

Saúde da Família em abril de 1996, hoje APS Santa Marcelina, que através de Contratos de 

Gestão em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo administra 130 Serviços 

no Extremo Leste da Cidade, área de alta vulnerabilidade, dentro da vocação inicial da Irmãs: 

“marginalizados, distantes, periféricos, excluídos, descartados”. 

O Hospital Santa Marcelina de Itaquera, “Casa Mãe” da Rede de Saúde, Hospital Escola 

(recebe 420 Médicos Residentes, em 42 Programas há 29 anos, alunos de graduação das 

faculdades de Medicina, Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia e Técnicos de Radiologia na FASM) 

é um dos mais avançados no mundo no tratamento do Retinoblastoma, Ambulatório de Oncologia 

Pediátrica e Hospice, Programa de Telemedicina, Centro de Pesquisa Clínica, Completo e 

Avançado Centro de Diagnóstico por Imagem, Referência em Cirurgia de Parkinson nos padrões 

internacionais, Atendimento 87% SUS, mais de 700 leitos, 106 voltados à terapia intensiva, etc... 

Um grande obstáculo para expansão dos serviços de saúde na Rede, por atuar por 

escolha e vocação na periferia, com fama de pobreza extrema e violência, tem sido a atração e 

fixação do profissional médico e este com perfil alinhado aos valores institucionais, às 
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necessidades da população desta região, daí o sonho de formar estes profissionais, com este 

olhar e valores, que se concretizou em 2012.  É um rico cenário para a aproximação e o diálogo 

ecumênico e inter-religioso, embora se procure mirar uma abordagem científica, de pesquisa e 

aplicação na futura prática clínica. Neste ano de 2019, a partir de respostas dos próprios alunos, 

dos 102 alunos (1º e 2º semestres) 50% se declararam católicos, 16% espíritas, 10% evangélicos, 

cristãos protestantes, 4% umbanda e candomblé, 12% agnósticos, 8% outras (judeus, 

muçulmanos, budistas, adventistas, testemunhas de Jeová, xamanismo). Nossa Faculdade de 

Medicina é um curso novo, que formou sua primeira turma em julho de 2018 e em seu projeto 

político pedagógico preocupou-se que o futuro profissional médico tivesse, além das 

competências técnicas uma formação humanista. Por essa razão traz uma série de disciplinas 

em linha com o resgate desse olhar integral nas práticas médicas, com visão social, humanizado 

e olhar generalista, baseada no respeito, hospitalidade, aprendizado organizacional e 

espiritualidade, o cultivo da cultura da paz, ética, de uma comunicação efetiva com pessoas e 

com a comunidade. As disciplinas são a antropologia filosófica, bioética e deontologia, ciências 

sociais aplicadas à saúde, espiritualidade e tanatologia I e II, psicologia médica I e II, habilidades 

de comunicação, abordagem clínica centrada na pessoa e outras metodologias participativas na 

disciplina de medicina de família e comunidade, eixo estruturante do currículo nos 6 anos, com 

grande presença em práticas na comunidade da região, de alta vulnerabilidade social, desde o 

primeiro mês de faculdade. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

Um artigo publicado no Journal of Religion and Health em 2017 sobre a Incorporação 

da Espiritualidade na Atenção Primária traz a afirmação do Instituto Nacional de Saúde dos 

Estados Unidos, de 2015, de que esse tipo de competência cultural reduz desigualdades nos 

cuidados em saúde e favorece uma entrega de serviços mais respeitosa e que responda mais 

adequadamente às necessidades de saúde dos pacientes. A Espiritualidade, como aspecto de 
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identidade cultural, tem sido sempre mais evidenciada como fator decisivo na tomada de decisões 

em saúde. 

A atenção ao aspecto da espiritualidade se torna gradativamente necessária na prática 

de assistência à saúde. Cada vez mais a ciência se curva diante da grandeza e da importância 

da espiritualidade na dimensão do ser humano. Ser humano é buscar significado em tudo que 

está em nós e em nossa volta, pois somos seres inacabados por natureza e estamos sempre em 

busca de nos completar. Assim a Organização Mundial de Saúde e a Comissão conjunta de 

Acreditação de Organizações de Saúde recomendam que as questões espirituais devam ser 

inseridas no ensino do profissional de saúde.  

Em 1993, menos de 5 escolas médicas dos Estados Unidos tinham a disciplina de religião- 

espiritualidade em medicina. Em 1994, 17 das 126 escolas médicas americanas ofereciam cursos 

sobre Espiritualidade. Em 2000, este número subiu para 65 escolas, oferecendo cursos não 

eletivos, optativos e em 2004, atingiu-se a importância de 84 escolas médicas. Dados da Harvard 

Medical School de 2007 apontam que mais de 100 escolas médicas americanas (70,9%) das 

atuais 141, já possuem cursos de espiritualidade na medicina.  

Em uma Metanálise sobre a Inserção do tema em várias Universidades Americanas, de 

Junho de 2016 (JAMA) notamos que, mesmo com alguns limitadores, um número crescente de 

escolas de medicina estão oferecendo cursos de espiritualidade. 

Em 10 anos (1994 a 2004) houve um aumento de cerca de 395% desse número; com a 

avaliação de 10 artigos selecionados foi possível concluir que o curso de espiritualidade na 

faculdade de medicina ocorre entre o primeiro e o terceiro ano. Também foi possível concluir que 

existem cursos focados especialmente em espiritualidade e medicina, cursos de espiritualidade 

com acréscimo de competências culturais e cuidado de fim de vida e cursos de humanidades 

com recortes sobre espiritualidade. Os principais objetivos apontados sobre o curso foram: como 

as crenças espirituais dos pacientes impactam na saúde, como as crenças pessoais dos 

estudantes podem interferir no cuidado que oferecem e ensinamentos para se fazer uma 

anamnese espiritual. 
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No Canadá, pesquisa realizada pelo George Washington Institute for Spirituality and 

Heath (GWISH) em 2001 demonstrou que só haviam 4 escolas médicas (24% das 17 escolas) 

com cursos de espiritualidade. Em decorrência disso, foi criado o GWish Canada Initiative em 

2004, envolvendo líderes de 12 escolas médicas canadenses (70% do total) para implementação 

maciça de cursos de espiritualidade na medicina do Canadá.  

No Brasil não existem dados de todas as escolas, mas não passam de 10 aquelas que 

tem a Espiritualidade no Currículo, muitas como atividades optativas.  

Identifica-se sempre mais a necessidade da abordagem da Espiritualidade no Cuidado 

Integral em Saúde, mas não se faz. Quais as dificuldades? Aponta-se para a falta de treinamento 

profissional, o tempo escasso dos atendimentos, o desconforto do paciente em discutir 

necessidades e assuntos espirituais e dos profissionais de saúde em abordar o assunto por 

considerá-lo não científico, além do desconhecimento dos profissionais quanto ao tema e 

pesquisas ainda insuficientes relacionadas ao tema.  

 

3 Metodologia 

 

A metodologia trata-se de um relato de experiência, com ancoragem teórica da 

experiência de inserção da Espiritualidade na Formação Médica.  

 

4 Resultados e Discussão 

Nessa parte, os autores apresentam os resultados, seguidos da discussão, com base nos 

achados encontrados e fundamentados nos autores de referência para o estudo. Podem ser 

apresentados trabalhos de pesquisa e iniciação científica, relatos de experiências docentes e/ou 

resultados de atividades pedagógicas em projetos de iniciação à docência. 

Caso o estudo esteja em desenvolvimento, poderão ser apresentados resultados parciais.  
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5 Considerações Finais 

 

Propor essa disciplina, parte no 1º semestre, outra no 4º, fez sentido para uma faculdade 

que traz em sua essência e valores a questão religiosa, mas um enorme desafio de como propor 

para alunos, jovens adultos, vindos de uma sociedade plural, laica, com uma enorme marca de 

individualismo, relativismo, imediatismo que não coloca a pessoa em primeiro lugar em suas 

escolhas, o outro no centro das ações.  

Último fruto, após 14 semestres de experiência foi a sistematização, com ajuda dos 

alunos, residentes de Medicina de Família do nosso serviço e convidados especiais, do material 

do curso, em um livro que permite essa difusão a tantos mais. Temos sido demandados a 

compartilhar em vários cenários o que estamos fazendo: ligas acadêmicas, seminários, 

simpósios, jornadas, congressos.  

Buscamos trazer a dimensão da religiosidade e da espiritualidade como Competência 

Cultural, princípio acessório da Atenção Primária à Saúde, como nos propõe Barbara Starfield, 

necessária para que o profissional de saúde ofereça atenção de fato integral com a pessoa em 

sua comunidade, com toda a sua beleza.   

Trabalhar essa dimensão no futuro profissional médico, mantendo o olhar plural do cenário 

do curso, com alunos e futuros médicos das mais diversas tradições religiosas e ateus, nosso 

curso busca espelhar essa pluralidade e nela está sua riqueza.  

Nosso curso de Medicina tem por objetivo a formação de médicos com atitudes e 

comportamentos éticos, compromisso social, focados na intransigente valorização e defesa da 

vida humana, com compreensão integral do ser humano, de forma crítica, reflexiva e cristã. 

 

Palavras-chaves: Espiritualidade e Saúde; Diálogo Ecumênico e Inter religioso; Formação 

Médica.  
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CONSTRUÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO EM CAPELANIA HOSPITALAR INTER-FÉ: 

Coalizão Inter-Fé em Saúde e Espiritualidade: uma experiência sólida de diálogo 

inter-religioso e seus primeiros frutos  

 

 

Paulo Celso Nogueira Fontão335 

Suzana Terezinha Matiello² 

 

1 Introdução 

 

No início do ano de 2015, alguns profissionais de diferentes origens e que já se conheciam 

por outras atividades começaram a idealizar a formação de um grupo para explorar possibilidades 

de apoio espiritual a pacientes internados. Assim se juntaram o Dr. Mario F. P. Peres (médico 

doutorado em neurologia, ligado a renomadas instituições de pesquisa científica), a Profa. Lia 

Diskin (cofundadora da Associação Palas Athena, entre inúmeras outras atividades 

humanísticas) e o Cônego José Bizon (diretor da Casa da Reconciliação, iniciativa da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil para o(s) diálogo(s) ecumênico e inter-religioso). Da reunião destas 

distintas personalidades surgiu o ideal da Coalizão Inter fé em Saúde e Espiritualidade.   

Cada um deles contatou capelães de institutos que já se empenhavam em iniciativas de 

apoio religioso hospitalar e religiosos de diferentes credos e os convidou para uma primeira 

reunião, que aconteceu em 09 de maio de 2015. Um grupo começou a ser formado por 

profissionais da saúde e líderes religiosos, além de estudiosos de ciências humanas, a partir de 

sucessivas reuniões. A cada encontro ficava mais patente a necessidade de desenvolvimento de 

novos modelos com soluções para melhorar a assistência religiosa a pacientes internados. Não 

 
335Mestrando em Teologia na PUC-PR, Prof. Faculdade de Medicina Santa Marcelina. E-mail: pc.fontao@uol.com.br 
2Mestrado em Teologia Moral Social – Pontifícia Faculdade Teológica do Sul da Itália, Doutoranda em Teologia na 
PUC-PR. E-mail: susimatiello@gmail.com  
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obstante a existência de leis em diferentes esferas que garantam o acesso de representantes 

religiosos em instituições de internação, esta atividade em si não é realizada com regularidade. 

A Lei Federal 9.982/2000 dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades 

hospitalares públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais civis e militares. Em 

resumo, ela assegura aos religiosos de todas as confissões o acesso aos hospitais para dar 

atendimento religioso aos internados, desde que em comum acordo com estes, ou com seus 

familiares no caso de doentes que já não mais estejam no gozo de suas faculdades mentais. Pela 

Lei, os religiosos chamados a prestar assistência deverão, em suas atividades, acatar as 

determinações legais e normas internas de cada instituição, a fim de não pôr em risco as 

condições do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar. 

Entretanto, a atividade de capelania hospitalar no Brasil não conta com a estruturação que 

existe em outros países. Como exemplo, países da América do Norte reconhecem o capelão 

profissional de saúde. Sua graduação deve envolver educação teológica ou equivalente, com 

endosso por uma comunidade religiosa. Ele deve passar por educação pastoral clínica em uma 

pós-graduação reconhecida de 100 horas teóricas mais 300 horas práticas. O profissional adere 

ao código de ética de capelães profissionais, e deve investir em educação continuada para 

manter a sua certificação. No Brasil já se desenvolveu a ideia de regulamentar a profissão de 

capelão cristão por lei federal, mas a inadequação do texto levou à rejeição do projeto pela 

Câmara dos Deputados. 

O grupo entendeu a necessidade de um documento comum que refletisse sua identidade 

e pudesse ser apresentado à sociedade. Um texto foi redigido a muitas mãos e o produto final foi 

o “Manifesto pela Coalizão Inter fé em Saúde e Espiritualidade”, que trazia os fundamentos 

pactuados pelo pequeno grupo inicial, para essa construção dialógica, entendendo que o cuidado 

em saúde deve ser integral, não deixando de lado nenhuma dimensão humana, incluindo, 

portanto, a dimensão espiritual, tão importante para a saúde plena quanto as outras dimensões: 

física, mental, social, psicológica, econômica, levando em conta que a maioria das pessoas têm 

vínculo religioso e expressa sua espiritualidade através destas. 
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O manifesto reforça ainda que outros fortalecem sua dimensão espiritual com elementos 

não religiosos, como a prática de ações éticas ou o contato e o cuidado com a natureza e a 

sustentabilidade.  

Traz a convicção de que a fé é ainda mais importante durante uma doença, em uma 

internação, em momentos de intensa fragilidade de saúde, diante eventualmente de uma 

limitação, uma incapacidade, a sensação de impotência, a ideia de finitude, eventualmente a real 

perspectiva da morte, podendo iluminar, trazendo o sentido de transcendência, conforto, 

esperança e força para o enfrentamento positivo nestes momentos. 

O manifesto reforça ainda a importância do apoio espiritual, independente de por uma 

denominação religiosa específica, de forma ecumênica, inter-religiosa ou inter fé, por ministros 

contratados pela instituição hospitalar, voluntários, visitadores externos. Muitos ainda têm receio 

de que a presença destas pessoas tragam danos ao invés de ajuda às pessoas internadas, além 

de trazer insegurança sob o ponto de vista de eventual contaminação, perturbação da rotina 

assistencial, ações deletérias de proselitismo, usando exatamente este estado de fragilidade em 

que as pessoas se encontram. 

Reforça ainda que muito deste “pré-conceito” é justificado por experiências do passado e 

também, infelizmente, do presente, que causam muitas vezes mais desconforto e 

constrangimento aos doentes e equipe de saúde, que verdadeiro benefício. Há de fato uma 

deficiente capacitação destas pessoas envolvidas nesta ação de capelania hospitalar, muitas 

vezes muito inadequadas no trato com os doentes, suas famílias e as equipes, utilizando uma 

enorme improvisação, embora com o desejo de ajuda, limitando muito os benefícios que o apoio 

espiritual pode trazer.  

A própria criação da COALIZÃO INTER FÉ em Saúde e Espiritualidade nasce desta 

necessidade e com o sonho de conseguirem construir juntos, a partir da experiência constante 

do diálogo produtivo nessa temática, com a contribuição assertiva e respeitosa de todas as 

tradições religiosas de seus membros, um modelo de Capelania Hospitalar Inter Fé, um serviço 

à toda a sociedade, atuando no tripé da assistência, do ensino e da pesquisa. 
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Uma premissa sempre defendida é que a COALIZÃO INTER FÉ em Saúde e 

Espiritualidade reconhece e respeita todas as religiões históricas, as juridicamente constituídas e 

tradições de fé que possuam valores éticos e universais, com uma profunda troca destes 

preciosos valores, a partir de um espírito colaborativo de abertura e respeito. 

A Pós Graduação em Capelania Hospitalar Inter Fé, apresentada propõe então a 

formação de profissionais aptos a exercer a Capelania Hospitalar, com um olhar INTER FÉ, não 

confessional; que seja capaz de dar suporte espiritual a todos os pacientes encontrados em 

nossos serviços de saúde, independentemente de sua vinculação espiritual/religiosa, com a 

titulação de especialista na área, em Pós-Graduação oficial, com o estabelecimento de um padrão 

para este profissional que hoje atua, no Brasil, a maior parte das vezes com extrema boa vontade, 

mas sem formação para a função. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

A Construção do curso vem se dando ao longo dos anos. Tem como público alvo, 

baseando-se em experiência internacionais: profissionais, professores e pesquisadores nas 

áreas de assistência clínica (médicos, enfermeiros, psicólogos, entre outros) e tem como 

possíveis áreas de atuação futura: atendimento multiprofissional ao paciente (assistentes sociais, 

gestores hospitalares, entre outros) ou ainda apoio espiritual ou religioso a pessoas 

internadas (capelães já atuantes, ministros religiosos da comunidade, voluntários leigos 

treinados, entre outros). 

É um curso inédito no país seguindo uma tendência internacional. Em vários países da 

Europa e na América do Norte exige-se um Curso de Pós-Graduação para a atuação em 

Capelania em serviços de saúde, por necessária competência cultural e segurança na abordagem 

dos pacientes, de modo INTER FÉ, sem objetivo pastoral confessional. Foi organizada nos 

seguintes eixos temáticos: 
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1. DIÁLOGO INTERRELIGIOSO: Princípios Gerais do Diálogo, experiências, estado atual 

no Brasil e no mundo; Casa da Reconciliação – história e seu trabalho no diálogo; 

nascimento do COALIZÃO INTER-FÉ: história, objetivos, ideais; 

2. Conceito em apoio religioso a pacientes internados; peculiaridades destas pessoas; 

3. Legislação sobre Capelania; 

4. O que se espera do Capelão – Motivação, atitudes a evitar; experiências de Capelania; 

5. O paciente e a doença; 

6. Relação Espiritualidade e Saúde: conceito de espiritualidade, religião e religiosidade; 

conhecimento da importância da religiosidade na compreensão e enfrentamento das 

crises vitais para fortalecimento individual; relação da pessoa com o meio; a 

espiritualidade como instância constitutiva do ser humano; desenvolvimento de 

mecanismos de respeito e tolerância para com o paciente, visto como ser integral e 

autônomo; 

7. Valorização das histórias de vida, ciclos vitais, biografia, crenças, desejos, intenções; 

8. Modelo Bio-Psico-Social-Espiritual do Processo Saúde/Doença; 

9. Tratamento, Cura; 

10. Enfrentamento Religioso-Espiritual; 

11. O Ambiente Hospitalar: Biossegurança, UTI, Isolamento, Segurança do Paciente; 

12. Valores Religiosos Universais no Âmbito da Saúde; 

13. Ação Inter Fé – a prática da visitação; 

14. Público Alvo da Capelania: paciente, familiares, profissionais de saúde; 

15. Formas de Assistência: visitação individual, atividades coletivas, aplicativos, sites, 

páginas em redes sociais? 

16. As Grandes Religiões: visões sobre nascimento e morte, rituais ligados ao processo 

saúde-doença; 

17. Rotinas de Assistência Espiritual: antes, durante, depois; 

18. Situações especiais: pediatria, geriatria, psiquiatria, cuidados paliativos (peri-óbito, 

ortotanásia, testamento vital...); 

19. Dificuldades na prática; 

20. Missão em Saúde; 

21. Questões Éticas na prática da Capelania; 

22. Multidimensionalidade do cuidar, da saúde e da doença; 

23. Metodologia de Pesquisa em Capelania Hospitalar I (elaboração de projeto de 

pesquisa); 

24. Metodologia de Pesquisa em Capelania Hospitalar II (elaboração de artigo); 

25. Fraternidade em Saúde, ambiente terapêutico ou não, “currículo oculto” das Instituições; 

26. Anamnese espiritual e escuta terapêutica; 
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27. Vivências Inter Fé em Saúde e espiritualidade; 

28. O papel do Capelão na equipe multidisciplinar; 

29. Cuidados Psicológicos e Espirituais – Integração – pontos de complementariedade e 

intersecção; 

30. Etapas do Processo de Morte (revolta, agonia, autojulgamento, entrega): parceria entre 

a psicologia e a espiritualidade; sentido do sofrimento humano nas diversas religiões; 

31. Associação entre bem-estar religioso-espiritual e saúde física e mental; 

32. Expressões religiosas e não-religiosas da espiritualidade; 

33. O cuidado da saúde - dimensões física, mental, social e espiritual; dimensão espiritual 

do cuidar - definição e importância; 

34. O bem-estar religioso-espiritual em momentos de fragilidade como internação; 

35. Impactos negativos da doença, da incapacidade e da perspectiva da morte; 

36. Impactos positivos do apoio religioso-espiritual na internação; 

37. Papel do hospital para atender as necessidades espirituais do paciente; 

38. Humanização da experiência hospitalar - cuidado centrado no paciente; 

39. Barreiras: experiências negativas no passado; temor de dano à rotina clínica; 

40. Limitações de visita desconectada do contexto hospitalar por ministros da comunidade 

41. A troca de experiências e de competências: caminho para superar obstáculos atuais; 

42. As religiões e as tradições de fé com valores éticos universais; 

43. Formas para aprimorar a aplicação clínica da interface saúde-espiritualidade; 

44. Ações de instituições de saúde, de congregações religiosas e de agências 

governamentais; 

 

3 Metodologia 

Relato de experiência da experiência do coletivo Inter religioso COALIZÃO INTER FÉ em 

Saúde e Espiritualidade e a concretização de um de seus objetivos principais: um Curso de 

Formação em Capelania Hospitalar Inter Fé.  

 

 

4 Resultados e Discussão 

 

Desde maio de 2015, em suas primeiras reuniões, os integrantes da Coalizão já sentiam 

a necessidade de produzir atividades que propiciassem troca de experiências e reflexões sobre 
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problemas comuns em busca de novas soluções. Veio a ideia de Seminários, tendo como público-

alvo profissionais de saúde e religiosos ligados a assistência a enfermos. Um grande hospital em 

uma região de fácil acesso a todos, uma respeitável instituição de saúde e  de orientação religiosa 

em sua origem tem acolhido estes eventos, que começaram em 2015 com o tema "Capelania 

Hospitalar – Desafios e Oportunidades", com uma  primeira apresentação com o título "Quem 

somos e o que pretendemos”, uma fala de um grande pesquisador, presidente do Grupo de 

Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 

depois um debate sobre modelos existentes de Apoio Religioso em Hospitais, uma experiência 

de um sacerdote capelão no Hospital Emilio Ribas, um líder da  Associação Médico-Espírita de 

SP  e a participação das pessoas presentes para troca de experiências. 

Em 2016 foi realizado o II Seminário da Coalizão, com o tema "Diante da Morte – Visões 

da Sociedade e das Religiões", abordando a terminalidade da vida sob as perspectivas 

filosóficas, médicas e religiosas, com a visão da Filosofia – Associação Palas Athena, do 

Conselho Regional de Medicina, do Cristianismo, Espiritismo, Religiões de Matriz Africana, 

Judaísmo, Islamismo, Budismo e a Fé Bahai, além sempre da participação dos presentes com 

questionamentos e compartilhamento de experiências, com cerca de 280 participantes. Em 2017 

o foco foi nos "Desafios na Pesquisa em Saúde e Espiritualidade", sob o olhar do Judaísmo, 

das Religiões Tradicionais Africanas, do Espiritismo, do Catolicismo e do Budismo. Ainda em 

2017, um segundo, com a visão sob diversos matizes, com o tema “A Doença Ressignificada - 

Visão da Tradição Religiosa...”, com participação de especialistas Budistas, das Religiões de 

Tradição Africana, do Espiritismo e do Cristianismo. 

Em 2018, em outubro, realizou-se o mais recente Seminário, tendo como tema uma 

preocupação da sociedade como um todo, também nos ambientes religiosos: “Suicídio – Ciência 

e Espiritualidade Unidas na Busca por Respostas”.  

A participação tem sido sempre intensa, com o desejo de muitos de manter o diálogo e a 

comunhão além dos Seminários. Para tanto estamos pensando em novas estratégias.  
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Paralelamente aos seminários, os ideais da Coalizão levaram um de seus membros a 

publicar um artigo que explora cinco "Porquês" e cinco "Comos" a respeito de programas de 

apoio religioso em hospitais. Na primeira parte, o texto discorre sobre cinco razões para investir 

em programas de apoio religioso-espirituais: 1. O bem-estar religioso-espiritual está relacionado 

a uma saúde melhor; 2. A apreciação religiosa-espiritual é um padrão para a acreditação 

hospitalar; 3. Desfazer mal-entendidos religiosos-espirituais que possam afetar o tratamento; 4. 

Os pacientes querem uma perspectiva religiosa e espiritual da instituição; e 5. Custos poderiam 

ser reduzidos com apoio religioso-espiritual.  

Na segunda parte, o texto sugere cinco passos para implementar programas de apoio 

religioso-espiritual: 1. Envolvimento institucional profundo; 2. Treinamento formal dos 

colaboradores; 3. Infraestrutura e recursos de apoio; 4. Acomodação da política institucional; e 5. 

Contrato com os líderes religiosos-espirituais. 

E finalmente ao final de 2018 a ideia da Pós-Graduação pareceu madura, foi aceita por 

uma Instituição de Ensino respeitada, com vários cursos na área de saúde, entre eles Medicina 

e vem lançada agora para início em fevereiro de 2020. Dividida em 3 semestres, 28 Encontros 

em 2 sábados/mês, com atividades complementares em EAD após cada Encontro Presencial, 

com dinâmicas variadas de vivências, rodas de conversa, aulas expositivas, seminários 

dialogados e práticas. 

 

5 Considerações Finais 

 

A dimensão espiritual tem ganho relevância no tratamento de saúde. A própria 

Organização Mundial de Saúde  trouxe em 1999, durante uma assembleia da entidade, uma 

proposta de modificação de sua tradicional conceituação em saúde para incluir a dimensão 

espiritual: "um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não 

meramente a ausência de doença". 
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A importância da espiritualidade em saúde se faz nítida no tratamento a pacientes 

internados. Estes, afastados de seus pilares de fé, de seus recursos comunitários e sua rotina 

religiosa devem ser atendidas pelo hospital estas necessidades especiais e dar apoio à fé do 

paciente durante sua internação. A capelania hospitalar é uma das formas de preencher esta 

lacuna, mas são ainda raros os hospitais no Brasil que contam com um serviço de capelania 

institucional adequadamente estruturada. Porém, como enfatizar a importância da espiritualidade 

em hospitais se gestores e decisores ainda tentam fazer os profissionais de saúde lavar as mãos 

adequadamente? 

Estes desafios animam os participantes da COALIZÃO a continuar explorando 

possibilidades e a propor novos modelos de assistência, agora com essa Pós-Graduação que é 

como um sonho gestado de forma bastante responsável e trabalhado nestes anos com muita 

seriedade e responsabilidade de cada um dos diversos representantes, das diversas tradições 

religiosas, sempre com a dimensão do diálogo construtivo respeitoso, cada um mantendo 

plenamente sua identidade, mas buscando sinceramente caminhos comuns, sempre com muita 

tranquilidade em colocar as divergências, sem nunca ferir o outro e o sagrado na visão do outro. 

 

Palavras-chaves: Capelania Hospitalar; Inter Fé; Diálogo Inter-religioso; Pós-Graduação; Saúde 

e Espiritualidade. 
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ESPIRITUALIDADES ECOLÓGICAS PARA UMA HUMANIZAÇÃO DA “CASA 

COMUM” 

 

Suzana T. Matiello336 

Elias Wolff337 

 

1 Introdução 

 

O tema do curso do primeiro semestre na pós-graduação em Teologia da PUC-PR — 

ministrado pelo Prof. M. Maçaneiro — foi “Teologia e Ecologia – da Teologia da Criação à 

Ecologia Integral”. As reflexões durante as aulas foram de grande elucidação para entrar na 

dinâmica das raízes da Teologia da criação à Ecologia integral. Os textos Teologia Judaica da 

Criação; Teologia Cristã da Criação, até o terceiro e último sobre a “Ecologia Integral”, da 

Encíclica Laudato Si, permitiu perceber a ação do Espírito Santo na história.  

Aprofundar a perspectiva ecológica em Francisco de Assis, Hildegarda de Bingen, Pierre 

Teilhard de Chardin foi de grande valor para iluminar este período complexo que a humanidade 

vive, na qual a crise antropológica traz consequências trágicas para a natureza. Assim, estes 

gigantes do espírito mostram a vocação primeira de cada homem, mulher, jovem ou criança no 

conhecimento e no respeito para com a Criação, dom de Deus para a humanidade.  

Enquanto se escreve esse trabalho, o Brasil, o mundo está presenciando páginas tristes 

da história brasileira com a queima da floresta Amazônica. As consequências negativas desse 

processo nas esferas nacional e internacional são enormes. Trata-se de crime que faz constatar 

 
336 Doutoranda em teologia na PUCPR - linha de pesquisa: teologia, Evangelização e Diversidade Religiosa. 
Contato:susimatiello@gmail.com 
337 Doutor em teologia. Membro do Programa de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR. Bolsista Produtividade 
CNPq. Contato: elias.wolff@pucpr.br  
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a mesquinhez do ser humano quando está longe da escuta da espiritualidade, que deveria reger 

a própria existência.  

Certamente esse grito terrível da Floresta Amazônica, que antecede o Sínodo Amazônico, 

pode ser motivo de mudanças de paradigmas estruturais para a defesa dessa região tão 

importante para o equilíbrio do planeta Terra. A Encíclica do papa Francisco Laudato Si, no seu 

quinquênio, assim como a preparação e realização do Sínodo Amazônico, são eixos 

fundamentais para uma nova consciência e uma maior responsabilidade para com a “casa 

comum”. Nesta direção, é muito significativa a iniciativa do papa para o dia 14 de maio de 2020: 

um encontro sobre a educação convocando os educadores para reprogramar o aspecto 

educacional na perspectiva da Laudato Si; Educadores juntos para reconstruir o pacto educativo 

global.    

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é revisitar a Encíclica Laudato Si e refletir sobre 

a importância da espiritualidade ecológica integral para uma mudança de paradigmas. 

Os objetivos específicos são (I) refletir sobre a educação para uma vivência ecológica; (II) 

analisar as espiritualidades ecológicas; (III) verificar os aspectos positivos da Espiritualidade 

ecológica cristã e, enfim, (IV) verificar o processo educativo ecológico.      

 

2 Fundamentação teórica 

  

Nos vários pontos tratados, o texto sobre a Ecologia integral (Laudato Si) mostra a 

importância da temática para mudanças de hábitos. Portanto, conhecer os documentos da Igreja 

que tratam do assunto é significativo para uma consciência ecológica integral na dinâmica da 

Ecoteologia (aproximação entre Ecologia e Teologia) em diálogo com outras áreas do saber, 

conforme explica Maçaneiro. É no diálogo com outras ciências que a “Casa Comum” poderá 

recuperar suas energias e continuar dando seus frutos para a humanidade de hoje e de amanhã, 

na promoção e vivência de uma “ética ecológica”, de uma “economia ecológica” e de uma 

“teologia ecológica”, como bem explicita Maçaneiro. Segundo ele, para promover a Ecologia 
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Ambiental é necessário considerar todos os elementos que compõem a habitação do ser humano 

no planeta Terra, ou seja, harmonia entre recursos naturais e suas conexões ecossistêmicas.  

Uma entre muitas das reflexões que Maçaneiro faz em sua pesquisa, é a perspectiva da 

“adjetivação” que ocorreu no campo da Ecologia, não mais disjunção entre humanidade e 

natureza (modelo cartesiano de ciência), mas sim necessidade de harmonização e colaboração 

entre as duas realidades. Hoje, fala-se de Ecologia profunda segundo os estudos de Capra, 

Ecologia complexa conforme Morin e Ecologia integral na Encíclica do Papa Francisco. Nessa 

dinâmica de interconexão entre natureza, humanidade e sociedade, está o futuro do planeta 

Terra, por isso, a conexão, a sinergia entre os saberes, o diálogo entre as igrejas, o 

relacionamento com pessoas de outras religiões e com pessoas sem um referencial religioso são 

de fundamental importância para o desenvolvimento de uma consciência responsável. As 

religiões são instrumentos positivos e necessários na construção de uma humanidade fraterna, 

equilibrada nas relações sociais e no cuidado com a criação, como afirma Wolff. Portanto, a 

influência de uma teologia pública a serviço de uma ecologia integral se faz sempre mais urgente, 

conforme Sinner. 

Nessa dinâmica de uma nova consciência cósmica, surgem algumas perguntas: Como 

formar uma consciência crítica e criativa na vivência da harmonização entre os saberes para a 

recuperação do planeta Terra, que está ferido? Como resgatar o sentido de uma vida plena em 

todos os aspectos da vida humana de uma ecologia integral? Como formar uma “consciência 

plena” na vivência equilibrada dos aspectos da economia, da irradiação da própria vida como 

dádiva da saúde, do lazer, da espiritualidade, da harmonia das cidades, com uma qualidade de 

vida para todos(as), do estudo e da comunicação sadia que edifique e não denigra o ser humano?  
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3 Metodologia 

 

São inúmeras as pistas para responder a essas perguntas. Aqui, em parte, será seguido 

o roteiro que se encontra no capítulo VI da Encíclica Laudato Si sobre o cuidado da “Casa 

Comum”: educação e espiritualidade ecológicas.  

A questão fundamental é sempre antropológica; é a “humanidade que precisa mudar”, 

compreender que somos interligados; um simples bater de asas de uma borboleta tem a sua 

influência no ecossistema. A interdependência da humanidade e natureza é um fato; desenvolver 

essa consciência é um “desafio cultural, espiritual e educativo”; a humanidade tem em si essa 

capacidade de regeneração e de profundas mudanças. Para isso, é necessário uma conversão 

ecológica, uma mudança interior, acordar do sono profundo que a sociedade de consumo nos 

oferece e aceitar o desafio que a Encíclica Laudato Si propõe; por exemplo, o número 208, isto 

é, a atitude fundamental de superar o individualismo para o desenvolvimento de um estilo de vida 

alternativo. 

A sociedade é chamada a investir na educação ambiental, investimento a 360 graus, e é 

necessário que isso seja feito desde a infância até a última fase da vida. Família, escola, igrejas, 

religiões, sociedade, agências educativas digitais possuem uma grande influência sobre a vida 

de cada ser humano; então, recuperar, resgatar a “consciência plena” do existir abre novos 

aspectos da criatividade. Devolver com amor aquilo que nos foi dado por amor. Educar para a 

responsabilidade ambiental, para uma saúde total do planeta Terra e, como consequência, a 

saúde global do ser humano. A Encíclica Laudato Si (núm. 216) evidencia que é preciso ter 

presente que os modelos de pensamento influem realmente nos comportamentos. Nesse 

processo, é de fundamental importância o empenho de teólogos e teólogas para a promoção de 

uma teologia pública, que promova caminhos de mudanças, como bem explica Rudolf Sinner em 

seu livro “Teologia Pública num Estado Laico: ensaios e análises”.  

  

  



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

838 

4 Resultados e Discussão 

 

O processo de educação ambiental leva o ser humano a redescobrir o planeta Terra como 

a “Casa Comum”, a descobrir o belo que nos envolve em cada gesto gratuito que essa “Casa 

Comum” nos oferece para uma boa vivência em todos os sentidos. Vivendo em harmonia com a 

natureza, o ser humano descobre a potência da espiritualidade, da mística que o envolve, 

descobre a natureza como o grande santuário que envolve a vida. A espiritualidade ecológica 

das grandes religiões é grande educadora, formando o homem com atitude de respeito ao 

ambiente. Também há pessoas sem referencial religioso que vivem a espiritualidade ecológica, 

que possuem grande reverência pela novidade que a natureza traz consigo em benefício do bem 

comum, e temos muito a aprender com essas pessoas de boa vontade.  

A espiritualidade cristã pode dar a sua contribuição na renovação de atitudes 

responsáveis, pois aquilo que o Evangelho nos ensina tem consequências no nosso modo de 

pensar, sentir e viver. Como bem explica o papa Francisco na Laudato Si, para viver nessa 

dimensão, é necessário um processo de mudanças, de conversão, que parte do próprio coração, 

mas não somente. É preciso também a mudança da comunidade; comunidades políticas 

pensantes para uma cidadania que cuida com responsabilidade da vida que nos circunda. Isto é, 

viver a vocação de guardiões da obra de Deus faz parte essencial de uma existência cristã (n. 

217). Todo esse processo de conversão, de mudanças de rota, possibilita às pessoas serem mais 

sensíveis e perceberem o universo que as circunda. Esta sensibilidade as leva a uma “comunhão 

universal”, suscitando a consciência da “fraternidade com a criação”, como nos ensinou Francisco 

de Assis, com seu amor pela fraternidade universal. 

Outro aspecto positivo na vivência da espiritualidade integral é a paz consigo mesmo e 

com o universo. A paz das pessoas tem grande relação com o cuidado da natureza e com o bem 

comum, conforme evidencia o papa Francisco no número 225 da Laudato Si, pois ações 

comunitárias, diz ele no número 232, permeadas de amor, podem transformar-se em experiências 

espirituais intensas.   
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A gratidão pelos dons da criação é outro tópico interessante que o papa Francisco 

destaca. Atitudes positivas geram aspectos positivos, como a saúde integral na superação de 

doenças típicas da nossa época, que é o caso da ansiedade doentia que torna o indivíduo 

superficial, agressivo e consumista de forma desenfreada, destaca o papa no número 226. 

Muito significativo é o exemplo que o papa Francisco cita sobre os sacramentos como 

elementos da espiritualidade cristã na vivência da espiritualidade integral. Através do culto, diz o 

papa, somos convidados a “abraçar o mundo” em um plano diferente. A água, o azeite, o fogo e 

as cores são assumidos com toda a sua força simbólica e incorporam-se ao louvor (número 235). 

Mas é a Eucaristia, destaca o papa, que une céu e terra, abraça e penetra toda a criação (número 

236). 

O papa Francisco não se esquece dos pobres neste planeta ferido e, na “Oração pela 

nossa Terra,” pede a Deus pelo resgate dos pobres e abandonados. Resgatando a dignidade do 

planeta Terra, seguramente se terá como consequência um resgate também do pobre. No lugar 

de armas que ferem e matam as nações, poderá se pensar uma justa distribuição dos bens, pois 

a “Grande Mãe Terra” fornece o necessário para viver; por isso, quem denigre a sua dignidade 

destruindo o seu ecossistema, denigre a própria vida e a dos seus semelhantes. 

Nessa dinâmica de escuta para uma mudança radical, é de significado profundo a carta 

do chefe indígena Seattle ao presidente norte-americano, em 1854. O texto foi distribuído pela 

ONU (Programa para o Meio Ambiente) e é de uma beleza e profundidade que ultrapassam o 

tempo e o espaço em defesa do meio ambiente. Dá-nos a dimensão da educação ecológica por 

excelência e a dimensão da mística ecológica que leva à essencialidade do essencial. Analisar, 

hoje, esse pronunciamento em defesa do meio ambiente nos faz inclinar a cabeça e ficar de 

joelhos para pedir perdão por tantas ofensas à Mãe Terra. Mas recomeçar ainda é possível! As 

palavras do chefe indígena em 1854 são de grande atualidade; um convite, nesse momento de 

crise ambiental, de mudanças de paradigma. Precisa-se meditar a cada manhã sobre esse 

grande ensinamento: “Onde está o arvoredo? Desapareceu. Onde está a águia? Desapareceu. 

É o final da vida e o início da sobrevivência”. 



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

840 

5 Considerações finais  

 

Viver com responsabilidade a ecologia integral na dimensão da espiritualidade cristã é um 

caminho de contínua conversão, reconhecendo os próprios erros no cuidado com o planeta Terra. 

Mas também é um processo que leva à vida de sobriedade na descoberta de muitos aspectos 

positivos, entre eles a descoberta da felicidade nas pequenas coisas, segundo o pensamento do 

papa Francisco.     

A dinâmica trinitária é o exemplo de como devemos viver a espiritualidade da 

solidariedade global, que nasce do mistério da Trindade na vivência do respeito mútuo entre todos 

os seres vivos. 

O processo educativo ecológico e a vivência de espiritualidade ecológica integral nos 

remetem a uma atitude de profunda escuta, no respeito pela Mãe Terra ferida, e nos chama a 

uma mudança radical para uma regeneração da saúde global da Terra, que por sua vez, nos 

fornece a vida, como bem explica a Carta da Terra, desejando que esse tempo seja lembrado 

pelo despertar de uma nova “reverência” diante da vida. 

 

Palavras-chaves: Espiritualidades; Ecologia; Casa Comum; Laudato Si. 
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MISSÃO EM DIÁLOGO NA AMAZÔNIA A PARTIR DE UMA ESPIRITUALIDADE 

LASCASIANA 

 

Dirce Gomes da Silva338 

Elias Wolff339 

 

1 Introdução 

 

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a Missão em diálogo no contexto 

amazônico, na perspectiva da espiritualidade de Las Casas (lascasiana). Se a missão da Igreja 

consiste em anunciar o evangelho de Jesus de Nazaré, como realizar essa missão em um 

processo de interculturalidade frente aos dramas dos habitantes da Amazônia? Os desafios 

apresentados são grandes entre o ser humano e a natureza. O Instrumento Laboris, do Sínodo 

para a Amazônia, enfatiza que povos vulneráveis há séculos clamam pelos abusos cometidos. 

No entanto, ainda persiste a mentalidade colonial, patriarcal e exploradora. Em 1912, o Papa Pio 

X já reconhecia essa crueldade (I.L.2019, p. 66). Ao se referir à missão na América Latina, BOFF 

(1992) reafirma: “junto com os soldados vinham missionários, na qual cada segmento tinha seus 

objetivos particulares, e a convicção era que as religiões autóctones eram armadilhas de satanás 

e dificultavam a conversão” (BOFF, 1992, p. 345-346). E GALMÉS (1991), corrobora dizendo que 

ao lado de atitudes nobres e dignas e até de autênticos princípios cristãos, desdobravam nefasta 

mescla de interesses materiais e pessoais, além disso o nível e modo de vida dos conquistadores 

e colonizadores contrastava com a forma de vida dos povos indígenas.  

Revisitar, os valores da espiritualidade lascasiana no contexto atual amazônico, é apontar 

para uma mística militante e itinerante que para além da cobiça insaciável desperta atitude de 

 
338 Mestranda em Teologia, pelo programa de Pós-graduação em Teologia-Pontifícia Universidade Católica PUC/PR, 
sob orientação do Professor Elias Wolff. Contato: missoesdircegomes@gmail.com     
339  Doutorado, professor de Teologia no Programa de Pós Graduação Mestrado/Doutorado, na Pontifícia 
Universidade Católica PUC PR Contato:  elias.wolff@pucpr.br  
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indignação, de esperança e militância. JOSAPHAT (2008) vai dizer que é uma espiritualidade de 

luta pelos povos oprimidos dentro de situações trágicas. (JOSAPHAT, 2008, p. 15). Bartolomeu 

de Las Casas340 diante de um cenário que não faltavam interpretações religiosas e civis que 

pretendia justificar a repressão, a exploração e a colonização, sua voz profética, em uma missão 

dialogal, soube colocar-se ao lado dos mais sofredores e explorados, os povos indígenas e 

negros. Ele tinha consciência que podia ser um bom pastor, e ao mesmo tempo defensor das 

causas indígenas pelo qual se desgastava. Por isso, enquanto bispo inseriu no seu programa 

pastoral a preocupação humana pelo bem-estar dos povos indígenas, parte integrante da 

humanidade (GALMÉS, 1991, p. 11.33. 157). A seu respeito TAMAYO (2017) declara 

“Bartolomeu de Las Casas é considerado um precedente do diálogo inter-religioso, de 

interculturalidade e da teologia da libertação. Viveu a diversidade cultural, realizou crítica com 

severidade à modernidade nascente vinculada ao colonialismo e defendeu os direitos dos povos 

indígenas” (TAMAYO, 2017, p. 36). 

Neste sentido, é imprescindível todos os esforços para uma evangelização, baseada em 

um processo missionário em diálogo intercultural e respeito pelos povos nativos da Amazônia. 

Como diz Paulo VI, evangelizar é, antes de tudo e em primeiro lugar, proclamar a Boa Nova 

através do testemunho (EN.26). Por isso, missão é abertura e proximidade com o interlocutor, e 

essa atitude pressupõe diálogo, respeito. Por este motivo, esta pesquisa pretenderá mostrar a 

necessidade de aprofundamento e conhecimento diante da complexidade imperativa que o tema 

propõe.  

Missão em Diálogo no contexto amazônico, na perspectiva da espiritualidade lascasiana, 

tem o seu próprio valor, por ser uma espiritualidade é a expressão da construção de relações 

 
340 Frei Bartolomeu de Las Casas, nasceu 1484, em Sevilha, primeiro padre da América, bom padre, bom fazendeiro 
símbolo da encarnação da cristandade. No contato com os frades Dominicano, ao confessar-se e ler Eclo,34,24 vê 
desmascarada e denunciada a injustiça social do qual é cumplice. De perseguidor torna-se defensor das causas dos 
oprimidos. Como Bispo de Chiapas, perseguido pelos colonizadores, sua causa principal, a libertação dos povos 
indígenas. Seus escritos teológicos, jurídicos e históricos visam clarear aspectos éticos de como os povos devem unir-
se fraternalmente para promover juntos os direitos e a vida na América Latina (JOSAPHAT, 2018.p. 22-35). 
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humanas de diálogo em um processo de evangelização pela liberdade dos povos oprimidos. É 

uma sublime mística contemplativa e militante que animou Las Casas em seu agir transformador 

em favor da vida dos povos indígenas. Diante do cenário explorador e colonizador em que vivem 

os povos indígenas na Amazônia, se faz necessário rever o processo evangelizador, missionário 

e pastoral na Amazônia. Como proposta de reflexão para um agir de resistência e 

comprometedor, para tanto, se torna iluminador a mística militante e transformadora lascasiana. 

Tendo em vista que o missionário ou missionária que assume essa forma de espiritualidade é 

capaz de enfrentar o mal, e toda mediocridade que o contexto provoca. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

Missão em Diálogo impulsiona o discípulo Missionário à necessidade de compreender e 

crescer na hermenêutica da Palavra e na compreensão da verdade revelada. O mandato 

missionário de Jesus aos seus discípulos continua operante, “Ide, portanto, e fazei que todas as 

nações se tornem discípulas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e 

ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei” (cf. Mt 28,19-20a). Nesta linha de pensamento, 

o documento Diálogo e Anúncio indica que o diálogo representa um grande desafio, “o primeiro 

a ser enfrentado, sobretudo em um mundo pluralista e intercultural em que o papel das tradições 

religiosas não pode ser descuidado e que na missão o diálogo não pode ser visto como plataforma 

para a conversão, mas o seu próprio valor”. Por isso, requer um espírito de equilíbrio, de abertura 

e acolhimento, de busca comum da verdade, e “a prontidão em se deixar transformar pelo 

encontro”. Assim sendo, a Missão, enquanto realizada em Diálogo, envolve não somente 

conhecimento mútuo, mas também mútuo enriquecimento, ou seja, uma disposição sincera em 

“aprender e receber dos outros, e por intermédio deles, os valores positivos de suas tradições” 

(DA n. 4-7 p. 6; n. 41.47 p. 34.39. 49 p. 40). 

Antes do Concilio Vaticano II, segundo AMALADOSS (2000), a palavra “missão” enquanto 

processo de enviar, se referia à tarefa, exemplificando que a minha missão é pregar o Evangelho. 
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O missionário era um enviado para cumprir uma tarefa em um certo espaço territorial. O Concilio 

Vaticano II ampliou o conceito de missão incluindo-a em toda a História da Salvação, com envio 

de Jesus Cristo, o missionário do Pai, e do Espírito para realizar o Plano de salvação de Deus 

para o mundo. A partir deste ponto, inculturação, libertação e diálogo inter-religioso passam a ser 

aspectos integrantes da Missão (AMALADOSS, 2000, p. 6). Assim conclui AMALADOSS (2000) 

“Missão é olhar, contemplar, discernir, escutar, aprender, responder, colaborar. Assim ele 

completa que o caminho fundamental de tal missão é o diálogo com Deus e com as pessoas. 

Através de um diálogo respeitoso. Não impaciente, agressivo” (AMALADOSS, 2000, p. 65). 

Segundo BRIGHENTI (1998), na América Latina, à medida que os descobrimentos foram 

se sucedendo, as missões foram sendo realizadas sem considerar as diferenças culturais, 

confundindo evangelização com ocidentalização. Evangelizar não visa que os povos se 

incorporem à Igreja, mas que a mesma se encarne nos povos. Como servidora do mundo, ela se 

coloca, após cinco séculos de luta, em uma atitude de diálogo com as demais Igrejas e Religiões 

(BRIGHENTI, 1998, p. 15. 17). SUESS (2017) confirma que a Evangelização das Américas 

começou com a destruição cultural, incluindo a diversidade religiosa e a negação do diálogo 

(SUESS 2017, p. 87). 

O diálogo é uma comunicação jubilosa entre aqueles que se amam. É um olhar solidário 

para contemplar, se comover e parar diante do outro (EG. n.142). Por isso, para   MAÇANEIRO 

(2006) a proposta do Concilio Vaticano II foi que:  o diálogo, deve estar entre os membros da 

própria catolicidade, diálogo com os demais cristãos não-católicos, diálogo com outros crentes, 

diálogo com o mundo da cultura e das ideologias, diálogo enfim, com o mundo (MAÇANEIRO, 

2006, p.12). O contrário à missão tornar-se-á em falta de escuta e imposição, mas do que, 

encontro, comunicação, convivência, tornando-se assim, longe do modelo missionário deixado 

por Jesus de Nazaré, que anunciou o Reino de Deus em uma atitude de diálogo e de encontro 

(I.L, 2019, p. 25).  

WOLFF (2012) também aponta que o Concilio coloca a Igreja não mais no sentido de 

confronto e polêmica, mas na perspectiva do encontro, do diálogo, da cooperação e da comunhão 
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(WOLFF, 2012, p. 7). Além disso, ainda ressalta que o Concilio ajuda a Igreja a assumir uma 

postura de humildade e sem desprezar suas convicções de fé, a Igreja também pode, através do 

diálogo, aprender com seu interlocutor (ibid, p. 76.146).  E acrescenta: “A missão não é “ganhar”, 

“conquistar”, “concentrar”. Evangelizar é uma partilha autêntica da graça de Deus, da vida em 

abundância oferecida em Cristo por meio do Espírito Santo, e que não pode destruir a 

comunidade nem aumentar o ódio” (WOLFF, 2018, p. 116). Assim sendo, se faz necessário uma 

tomada de consciência e renovação profética que convoca a Igreja presente na Amazônia na sua 

diversidade pluricultural à superação de certezas dogmáticas, à apelos de alteridade.  

 Neste horizonte, SUESS (2017) diz que um verdadeiro diálogo é o reconhecimento da 

alteridade do outro. O qual significa a superação do colonialismo e da colonialidade, que buscam 

reduzir o ouro ao mesmo ou a uma pessoa inferior [...] e ainda afirma que o Concilio Vaticano II 

desenvolveu passos significativos para a descolonização da Igreja, na busca da construção do 

diálogo com as diferentes culturas. O diálogo não é uma estratégia sofisticada da missão, mas 

uma teologia que emana do diálogo de Deus com a humanidade. Nesta teologia, a alteridade não 

é apenas tolerada, mas reconhecida como elemento constitutivo da liberdade do outro e da 

própria identidade (SUESS, 2017, p. 88-89). BOFF (1992), ao falar do processo de 

evangelização, afirma que as religiões já são uma resposta que todo o um povo coletivamente 

deu à proposta de Deus. Por isso, Deus visita o seu povo através das religiões. Por isso devemos 

reconhecer que Deus se revela em todas as culturas; (BOFF, 1992, p. 358).  Suess também 

corrobora ao afirmar:  Na ótica das teologias o diálogo com as teologias cristãs e não cristãs 

pressupõe despojamento de absolutismo e privilégios. Além disso, a contribuição cristã deve se 

traduzir em atitudes e vozes proféticas, para que o diálogo entre as teologias esteja a serviço da 

justiça, da vida e da libertação (SUESS, 1991, p. 255). 

 É neste contexto que a espiritualidade lascasiana, como estratégia, contribui para uma 

missão realizada em um processo descolonizador, inculturado e em diálogo. GALMÉS (1991) diz 

que Las Casas, a partir de sua conversão e tomada de consciência do ser missionário, foi capaz 

de ver nos povos indígenas maltratados, o próprio Cristo em sua paixão. E no convívio, com estes 
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povos, diante das injustiças, não estava disposto a se calar, e nem se calariam, afirma não querer 

descanso enquanto peregrino, e ainda dizia, que “Já chega aos céus o clamor de tanto sangue 

derramado”. Assim, essa espiritualidade é uma espiritualidade que compromete, mas também se 

compromete. Uma espiritualidade que não cede diante das pressões ou ameaças. Não se 

conforma com teorias, por mais belas que sejam, exige atos, já que atos era o que no seu tempo 

procuravam evitar (GALMÉS,1991. p. 102, 103). Para ele a única maneira de evangelizar era e 

deve ser aquela que respeita a natureza humana. JOSAPHAR (2008), relata as próprias palavras 

narradas por Las Casas, no caminho das Índias, III, ca.p.138, quando diante daqueles que 

oprimiam e escravizavam os povos indígenas ele se declarava: “Eu contemplo Jesus Cristo preso, 

escravizado, acoitado, cuspido, condenado a morrer antes da hora, na fome, na sede, e nos 

maus-tratos. E não hei de tudo fazer, buscar todos os recursos para liberta-lo?” (JOSAPHAR, 

2008. p.48). 

 BARROS (2019) confirma, “Os escritos desse grande missionário são referência para 

uma nova concepção intercultural de missão e de leitura da história a partir das vítimas e não dos 

vencedores. No decorrer da história da Igreja, esse modelo de missão se tornou conhecido como 

“lascasiana”. “Uma espiritualidade que rejeita uma missão cristã que tenha como objetivo 

conquistar adeptos para a fé, mas, assume e valoriza a presença divina em toda realidade 

humana e respeita a diversidade das culturas” Por sua fidelidade profética ele é entre os teólogos 

da Igreja uma luz e estímulo dentro de um contexto plural, baseado na exploração, invasão em 

um mundo contemporâneo, de modo especial para os evangelizadores presentes nas terras da 

Amazônia (BARROS, 2019, p. 1). 

 
3 Metodologia 

 

O tema proposto para o presente trabalho foi desenvolvido através da pesquisa 

exploratória bibliográfica com abordagem qualitativa de análise crítica, considerando a 

hermenêutica bíblico/teológica, tendo como base os documentos do magistério da Igreja. Assim 
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sendo, as fontes de seleção foram consideradas na pesquisa e investigação do que existe sobre 

o assunto e o conhecimento dos autores que tratam com relevância o tema. Em primeiro lugar, 

se buscou fazer uma breve apresentação do tema e objetiva a referida pesquisa a saber, Missão 

em diálogo na Amazônia a partir de uma espiritualidade lascasiana. Visa apresentar a 

compreensão e os significados. A partir de então, a redação do texto da pesquisa, se desdobrou 

nos passos históricos das diversas posições assumidas pela teologia diante do objeto de estudo 

“missão em diálogo”, de forma a facultar a percepção de como a missão em diálogo a partir da 

interculturalidade foi sendo incorporada e vivenciada no decorrer da história da evangelização, 

na América Latina a partir de uma espiritualidade lascasiana e por tantos missionários e 

missionárias presentes sobretudo no contexto amazônico.  

 

4 Resultado e Discussão 

 A partir dos dados pesquisados, se espera deste trabalho maior consciência de que 

missão em diálogo, em todas as suas dimensões, seja um caminho que busca o bem conviver 

com todas as culturas e modos de crer. No vasto cenário entre credos, religiões e culturas existem 

muitas motivações que não significam relativização das próprias convicções, mas 

reconhecimento de outros caminhos que buscam se aproximar de Deus. O método, impulsionado 

por uma espiritualidade lascasiana, despertará dever com a vida e a libertação dos povos 

oprimidos. Pela prática libertadora, dialogal, intelectual e humanista de Las Casas rompe com a 

religião de acomodação e interesseira, para se tornar religião de diálogo, libertadora e 

evangelizadora. Como diz o Papa Francisco, somos peregrinos e peregrinamos juntos (EG 244). 

Ao se referir à Amazônia, considera que é imprescindível todo o esforço para um diálogo 

intercultural no qual os povos indígenas sejam os principais interlocutores. Reconhecimento e 

diálogo serão o melhor caminho (LS,12. I.L 2019, p. 24).  

A dimensão missionária, como identidade da Igreja, pensada de modo dialogal, posiciona 

a Igreja, não como detentora da verdade a ser levada aos povos, mas uma Igreja povo de Deus, 

hospitaleira, missionária que se encarna nas culturas. Assim sendo, o rosto amazônico da Igreja 
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encontra e se expressa na pluralidade de seus povos, culturas e ecossistemas. Neste sentido, a 

proposta do agir missionário, no contexto eclesial na Amazônia, se fundamenta na teologia, na 

qual a hermenêutica proposta é que a Missão deve ser realizada em Diálogo, por ser esta uma 

atitude integrante da missão evangelizadora da Igreja (RMi 55). Tal agir segundo MAÇANEIRO 

(2006) é expressão de uma missão inculturada tais como: “atenção aos diversos povos afro-

ameríndios e suas respectivas tradições religiosas: aproximação às religiões indígenas, 

comunidades eclesiais de base, novo olhar sobre os cultos de origem africana, perspectivas de 

liturgia inculturada e uma reflexão missiológica que acena para o diálogo inter-religios” 

(MAÇANEIRO, 2006, p.16). 

 

5 Considerações finais 

 

Neste trabalho, a memória de uma espiritualidade lascasiana dentro de um processo 

evangelizador de missão em diálogo nos chama à conversão e a defender a vida presente na 

América Latina e sobretudo na região Amazônica com suas riquezas, seus povos, culturas, 

ecossistemas, florestas, rios e biomas. Um mundo multiétnico, multicultural e multirreligioso. Daí 

a importância de uma missão em diálogo que valorize a inculturação e a interculturalidade. Assim 

como Jesus de Nazaré que se encarnou em uma determinada, cultura, a missão deve perscrutar 

novos caminhos através do diálogo com as culturas dos povos amazônicos. Nestas terras é 

amplo os espaços de diálogo entre as espiritualidades, crenças e religiões. 

Assim sendo, A Igreja na Amazónia, tem a oportunidade de ser ouvinte nessa região que, 

por longos séculos, não foi considerada sujeito, interlocutor, tanto no contexto nacional como 

mundial. Missionários e missionárias entregaram a própria vida para transmitir nestas terras o 

Evangelho, ultrapassando as ambições e ganancias dos colonizadores. Não somente inspiraram 

a formação de comunidade cristãs, mas também, e muitos protegiam, a dignidade dos povos 

indígenas contra as violações (I.L 2019, p. 11).  



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

850 

Concluímos que processo evangelizador na Amazônia implica um renovado sentido de 

uma Igreja missionária, em um processo de missão em diálogo no qual a vida, ali presente, 

entrelaçada pelas águas, pelas identidades e espiritualidade de seus povos, convida a aprender 

com o diferente. É o momento de ouvir a voz da Amazônia e dialogar com seus interlocutores (IL. 

2019. p. 28). 

 

Palavras-chaves: Missão; Diálogo; Amazônia; Espiritualidade; Inculturação. 
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1 Introdução 

 

Observa-se nos últimos tempos que em praticamente todas as igrejas há uma significativa 

mudança na compreensão e na vivência dos sacramentos, influenciadas pelas circunstâncias 

socioculturais nas quais vivem as comunidades cristãs. Conceitos e concepções que outrora 

serviram para explicitar o conteúdo da fé celebrada pelos ritos sacramentais, hoje não mais se 

enquadram no universo cultural de grande parte de quem professa a fé cristã. Ritos, gestos e 

símbolos são re-significados. Assim, cada vez menos é o uso na teologia sacramental de 

categorias como “meios da graça”, “eficácia sacramental”, “presença real”, entre outras. E 

ganham espaço na sacramentologia categorias como “encontro”, “símbolo”, “ação”, para mostrar 

a natureza dos sacramentos. Além disso, desenvolve-se a compreensão sacramental de toda a 

criação, o que fortalece as igrejas para atuarem ecologicamente em suas práticas e seus 

discursos. O que se busca é fazer com que os sacramentos tenham plausibilidade de sentido em 

nosso tempo, que sejam inseridos na vida das pessoas e que estas entendam suas vidas 

sacramentalmente. Para isso, as igrejas se esforçam para desenvolver uma liturgia sacramental 
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vinculada com o mundo sócio-cultural do nosso tempo, abandonando a estranheza do cotidiano 

da vida das pessoas e tornando-se uma intensificação de suas vivências na perspectiva da fé.   

Esse esforço tem forte dimensão ecumênica, como uma das mais privilegiadas para 

expressar a comunhão de todos os crentes em Cristo, na sua igreja, bem como fortalecer o 

cuidado para com todo o criado. O objetivo deste trabalho é explicitar esse fato apresentando 

elementos de uma teologia sacramental que seja, a um só tempo, confessional, ecumênica e 

cósmica.  

 

2 Fundamentação teórica 

 

As iniciativas por uma hermenêutica ecumênica dos sacramentos são ainda incipientes. 

E para serem desenvolvidas com segurança é preciso superar concepções e práticas 

anacrônicas dos sacramentos. Ao longo da história da igreja ocidental a compreensão dos 

sacramentos se deu com base à afirmação agostiniana de sinal sensível da graça invisível, com 

o risco de um dualismo que separa a matéria (sinal sensível) e a graça, o humano e o divino, o 

corpo e o espírito, o eclesial e o social. Na Idade Média afirmou-se o sacramento como causa da 

graça, causa entendida como instrumental, buscando superar o risco desse dualismo. Mas, além 

de não o conseguir, encerrou a teologia sacramental numa especulação filosófica e numa 

linguagem técnica e jurídica alheia à fé vivida no concreto existencial. Trento, em confronto com 

o protestantismo, enfatizou o tecnicismo linguístico da teologia sacramental, dando mais ênfase 

à dimensão da eficácia sacramental do que ao aspecto do sinal. A conclusão de tal processo foi 

o entendimento do sacramento como instrumento eficaz da graça, pelo que o sacramento foi 

entendido como “canal da graça”, que de forma automática e instantânea concede a graça com 

segurança e facilidade, sob um mínimo de condições de validade e de liceidade. A insistência 

nas dimensões de eficácia objetiva e na santificação pessoal, com tendência individualista, 

relegou a fé pessoal e a dimensão litúrgico-sacramental.  
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Essa compreensão durou até as vésperas do Vaticano II, pelo menos no âmbito católico, 

quando os movimentos bíblico, patrístico, litúrgico, eclesiológico e ecumênico, amparados por um 

novo pensar teológico com base nas categorias do mysterion (O. Casel), do encontro (E. 

Schillebeeckx), da sacramentalidade eclesial (O. Semmelroth; K. Rahner) e a nova prática 

pastoral do século XX, possibilitaram nova e atualizada teologia sacramental. E a 

sacramentologia se desenvolve em diálogo com a teologia da criação, manifestando a dimensão 

sacramental de todo o cosmos. 

A partir de então mudanças na cristologia e na eclesiologia fornecem as bases de uma 

nova sacramentologia, com acentuada interdisciplinariedade. A teologia dos sacramentos passa 

a ser desenvolvida a partir de diversas perspectivas, superando a rigidez teológica, litúrgica e 

jurídica na qual esteve aprisionada por séculos. A perspectiva antropológica de Rahner influi 

decisivamente na concepção do sacramento como Realsymbol e causalidade simbólica. 

Schillebeeckx concebe a religião essencialmente como um encontro de diálogo e de salvação 

entre Deus e a humanidade e nesse contexto os sacramentos são mediações e expressões desse 

“encontro”. Schillebeecks entende também que há uma ampla sacramentalidade de toda a 

criação, sendo a liturgia sacramental o vértice da sacramentalidade geral da vida cristã. Osborne 

também explicita a sacramentalidade do mundo. Na América Latina os sacramentos são 

compreendidos como instrumentos e expressão de libertação que integra fé e vida, mística e 

política, práxis e festa.  

No campo protestante, a teologia dialética de A. von Harnack, a demitização da exegese 

existencial de R. Bultmann, a perspectiva hermenêutica aberta por F. Schleiermacher e mais 

recentemente por P. Ricoeur, a teologia da esperança de J. Moltmann, entre outros, renovam a 

teologia sacramental no século XX, como se vê nos estudos de O. Cullman, D. Baille, P. Tillich, 

P. Brunner, J. White, H. Boersma, entre outros. Há uma retomada dos sacramentos na educação 

religiosa e litúrgica; os sacramentos são entendidos como “auto-doações” de Deus à humanidade; 

e acentua-se a dimensão ecumênica da fé cristã e dos sacramentos que celebram a fé.  
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No campo da ortodoxia, destaca-se o trabalho de Alexander Schmemann, com temas que 

o vinculam a Schillebeeckx, Rhaner e outros católicos. Schmemann desenvolve a concepção da 

sacramentalidade da vida humana e da criação, as quais possuem uma bondade original, pois 

são criadas pelo amor divino. Desse modo, o nosso modo “natural” de ser é homo adorans, em 

relação permanente de louvor e gratidão a Deus. Celebrando o amor de Deus que se manifesta 

no cosmos, todo ser humano exerce um sacerdócio e transforma sua vinda num horizonte 

eucarístico. A matéria cósmica é como que parte desse horizonte eucarístico, enquanto 

“sacramento cósmico”. Os sacramentos particulares são compreendidos como “normais” 

experiências da vida, do nascimento à morte, em comunhão com Deus.  

Nesse esforço por renovação da teologia sacramental busca-se responder a uma questão 

pastoral central: como realizar o verdadeiro culto a Deus? Se Jesus diz que o culto verdadeiro 

não acontece neste ou naquele monte, mas “em espírito e verdade” (Jo, 4, 24), também podemos 

dizer que ele não se esgota nesta ou naquela igreja. E para que o culto aconteça “em espírito e 

verdade” o que é, de fato, imprescindível em termos de linguagem, gestos, ritos e normas? As 

igrejas precisam dialogar sobre isso, tendo a atenção pastoral no centro da nova teologia dos 

sacramentos, para que de fato sejam celebrações da vida vivida em nossos tempos. 

 

3 Metodologia 

 

A nossa metodologia é a análise qualitativa da bibliografia que apresenta a perspectiva 

ecumênica dos sacramentos. Para não se estudar “o” sacramento em abstrato, pois tal não existe, 

nossa opção metodológica exige partir das experiências concretas de cada sacramento, 

analisado de forma comparativa e dialogal entre igrejas diferentes para, num modo indutivo, 

propor uma compreensão geral e ecumênica dos sacramentos. Nesta opção aparece a 

dificuldade de compreender um sacramento particular sem uma teoria prévia que possibilite a sua 

interpretação. A saída é buscar no concreto da vivência sacramental das igrejas as chaves da 

interpretação dos sacramentos. Temos, então, um elemento a favor: deixar a vivência 
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sacramental falar. Boróbio nos orienta para essa direção quando analisa esse problema 

metodológico e toma a opção de partir das experiências concretas da celebração e vivência dos 

sacramentos. Assim, o conceito geral de sacramento deve ser deduzido da própria experiência 

celebrativa do sacramento, e não de um esquema apriorístico dele. 

O desafio é assegurar as exigências da ecumenicidade da teologia dos sacramentos. 

Parara isso, partimos da vivência sacramental concreta das igrejas para construir uma teoria 

sacramental possível de ser assumida por elas. Como não se deve propor uma igreja como 

“modelo” de vida sacramental, é importante assumir “o concreto eclesial” de forma plural, ou seja, 

de diferentes igrejas, e analisá-los comparativamente e dialogicamente. Isso possibilitará 

entender o que é um sacramento particular, vivido numa tradição eclesial concreta e, ao mesmo 

tempo, expressar a sua dimensão ecumênica. Como é impossível tratar de cada uma das igrejas 

em si mesmas, optamos por considerar as tradições eclesiais num sentido amplo: catolicismo, 

ortodoxia, luteranismo, anglicanismo e assim por diante. 

Para tanto é fundamental o uso da linguagem analógica, utilizando expressões linguísticas 

comuns para mostrar um conteúdo também comum dos sacramentos vividos em formas eclesiais 

diferentes. A linguagem analógica decorre da opção metodológica feita. Assim como a construção 

de uma teologia geral dos sacramentos parte da observação dos sacramentos particulares, uma 

teologia ecumênica dos sacramentos parte da observação interpretativa e comparada da vivência 

sacramental concreta das diferentes igrejas. Para isso muito contribui o pensamento filosófico 

contemporâneo construído na perspectiva da fenomenologia. A fenomenologia tem influenciado 

de forma significativa teólogos do nosso tempo, como Rahner, Schillebeeckx, Duffy, Chauvet, 

Osborne, Tillich, Pannemberg, Boesma, entre outros. Ela possibilita uma hermenêutica dos sinais 

sacramentais da fé cristã que os insere na cultura atual e, por isso mesmo, lhes dá real 

plausibilidade de acolhida pelas diferentes igrejas do nosso tempo. A chave para isso é 

compreender os sacramentos como acontecimentos existenciais concretos, únicos, situados num 

tempo e num espaço. Somente assim é possível perceber o que eles realmente significam. Um 

sacramento é um evento, um acontecimento: da ação de Deus como dom vindo ao nosso 
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encontro; e da nossa resposta a essa ação. A fenomenologia lida com o conhecimento da 

realidade fundado na percepção humana. Isso ilumina a realidade dos sacramentos para o tempo 

atual.   

 

4 Resultados e Discussão 

 

Os resultados, ainda parciais, desse estudo mostram que uma nova sacramentologia se 

desenvolve principalmente nas igrejas que apresentam convicções e práticas ecumênicas. Nesse 

meio, percebe-se que é possível uma compreensão dos sacramentos que os apresente como 

“símbolos de comunhão” na fé cristã para diferentes tradições eclesiais. Nossa tese é que não 

haverá unidade na fé cristã enquanto as igrejas não estabelecerem consensos na teologia e na 

prática dos sacramentos da fé. Normalmente os sacramentos são utilizados para marcar e 

acentuar a divisão cristã. Urge mudar esse fato, mostrando os sacramentos como símbolos da 

comunhão na fé em Cristo.  Para isso é necessário verificar se é, de fato, possível uma “teologia 

ecumênica” dos sacramentos. 

Uma teologia ecumênica dos sacramentos significa, de um lado, uma teologia geral dos 

sacramentos, como uma compreensão dos sinais da fé que seja possível de ser aplicada aos 

sacramentos particulares. De outro lado, significa também uma teologia dos sacramentos capaz 

de interpretar as vivências sacramentais no interior do pluralismo eclesial e possa ser acolhida 

por igrejas diferentes. Tal proposta tem, assim, duas finalidades: ser uma teologia fundamental 

dos sacramentos; e um diálogo teórico-prático dos sacramentos entre diferentes tradições 

eclesiais. Trata-se de uma sacramentologia fundamental/geral e ecumênica.  

Naturalmente, o “geral” e o “ecumênico” não são a mesma coisa. Uma teologia geral dos 

sacramentos não é, necessariamente, ecumênica. “Geral” aqui está se referindo à aplicabilidade 

da teoria aos diversos sacramentos, o que pode acontecer numa reflexão confessional, inclusive 

anti-ecumênica. Já a expressão “ecumênica” é a aplicabilidade de uma mesma teoria sacramental 

a igrejas diferentes. O “geral” quer dizer aplicável a todos os sacramentos, mesmo de uma só 



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

858 

igreja; e o ecumênico é aplicável à diversidade de igrejas. A dimensão sacramental do mundo é 

um dos elementos que podem ser explicitados tanto por uma teologia “geral”, quanto 

“ecumênica”, sendo que esta última é a que mais condiz com a compreensão de toda a 

oikoumene como sacramento de Deus. O mundo todo é uma “tapeçaria sacramental”. Ao menos 

na tradição judaico-cristã, só é possível falar de “criação” num sentido de fé num Deus Criador. 

A criação é um lugar privilegiado da presença e da ação divinas. Há, assim, como que uma 

sacralização do mundo quando seu fim último é orientado para Deus. Tal concepção é possível 

a partir da revelação que mostra o mundo como projeto  de Deus, que lhe dá como que um poder 

espiritual para cumprir seus desígnios. O curso da vida do mundo não acontece fora do amor de 

Deus. Isso significa que o mundo visível vive  uma realidade extraordinária que transcende a 

visibilidade das coisas. E nisso consiste sua dimensão sacramental. 

O que precisa ser verificado é se tal teologia dos sacramentos, simultaneamente 

geral/fundamental, ecumênica e cósmica, é de fato possível. Pois não existe sacramento “em 

geral” (“o” Batismo, “a” Eucaristia...) que sustente uma teoria geral dos sacramentos. Estes são 

bem concretos (“este” Batismo, “esta” Eucaristia), vividos em situações existenciais também 

concretas dos fiéis, em momentos de suas vidas pessoais e comunitárias igualmente concretas, 

situadas num lugar e num tempo concretos. Concluímos que uma hermenêutica ecumênica dos 

sacramentos é possível se partirmos dos sacramentos particulares, como o Batismo e a 

Eucaristia, e ali buscar os elementos que possam ser aplicados numa teologia geral e ecumênica 

dos sacramentos. 

Por isso também não existe uma teologia que seja aplicada aos sacramentos de todas as 

igrejas sem considerar suas especificidades. A sacramentologia é confessional, os sacramentos 

são vividos e refletidos numa tradição eclesial específica. Mas a confessionalidade não implica, 

necessariamente, em exclusividade. Por isso, numa leitura comparativa e dialógica, é possível 

explicitar o que é comum na teoria e na prática sacramental de diferentes igrejas, o que sustenta 

este nosso estudo.  
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5 Considerações Finais 

 

Neste estudo, esperamos, de um lado, se fiéis às especificidades do que cada igreja crê 

pelos seus sacramentos; e, de outro lado, mostrar uma fé comum em todas elas, ou mostrar que 

o específico na vida sacramental de uma igreja não lhe é assim tão específico, ao menos não lhe 

é exclusivo. As especificidades podem dizer respeito mais à forma do que ao conteúdo do que 

se crê pelos sacramentos. De um lado, é preciso valorizar a fé de cada igreja particular que se 

enraíza e se expressa pelos seus sacramentos. De outro lado, urge uma teologia sacramental 

que aponte para uma fé comum, mostrando que a comunhão na fé se afirma na medida em que 

houver real comunhão nos sacramentos. 

Dessa forma, pretendemos colaborar para suprir uma das carências de uma 

sistematização teológica dos sacramentos: sua ecumenicidade. Muitas revisões são feitas da 

teologia sacramental nas diferentes igrejas, mas praticamente todas são de caráter confessional. 

Dionísio Boróbio apresenta as razões que impelem a uma nova síntese sacramentológica nas 

perspectivas teológica, cristológica, pneumatológica, eclesiológica, escatológica, antropológica, 

sociocultural e pastoral. Mesmo que aborde questões ecumênicas dos sacramentos, o 

ecumenismo, entendido como esforço por buscar a comunhão de fé nas diferentes igrejas, não é 

apresentado como uma “razão” para a revisão da teologia sacramental. E é exatamente nisso 

que pretendemos avançar aqui. A teologia dos sacramentos em nosso tempo precisa responder 

às diversas necessidades interpretativas do pluralismo eclesial atual. Afinal, comungar do 

sacramento é pertencer à Igreja única de Cristo, que se manifesta nas diferentes tradições 

eclesiais. E a ecumenicidade dos sacramentos fortalece as igrejas na promoção do cuidado de 

toda a criação, com atitudes éticas e ecológicas que salvaguardam a oikoumene como 

sacramento de Deus. 

Palavras-chaves: Sacramentos. Criação. Ecumenismo. Igreja  
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SABERES DE CURA: Ofício do Benzimento em Poços de Caldas/MG 

 

Giulia Maria Teixeira Pamplona Quinteiro342 

 

1 Introdução 

 

O Ofício do Benzimento é instrumento para a cura de enfermidades e saúde, portanto, o 

estudo apresentado tem o objetivo de identificar as plantas medicinais utilizadas e os males que 

são curados por Benzedores e Benzedeiras em Poços de Caldas – Minas Gerais.   

O Grupo de Pesquisa: Filosofia Religiosidade e Interfaces realiza estudos sobre O Ofício 

do Benzimento em Poços de Caldas, desde 2015, com a orientação da Professora Doutora Giseli 

do Prado Siqueira. Este estudo é continuidade dos trabalhos desenvolvidos. 

Os resultados da pesquisa de campo “IDENTIFICAÇÃO E ESTUDO SOBRE O OFÍCIO 

DE BENZER NO PLANALTO POÇOSCALDENSE: religiosidade e saberes de cura” foram: 

localização de benzedores e benzedeiras; preparação de sucessores para o ofício; e as plantas 

utilizadas, estes dados são fomento para as pesquisas por nós desenvolvidas nos anos 

seguintes. (SIQUEIRA, 2017).  

 Para conseguirmos localizar todos os Benzedores e Benzedeiras foi realizado, em 2017 

e 2018, o mapeamento de todas as ruas do município na pesquisa: “Mapeamento de 

manifestações religiosas de benzimentos e locais de culto das diferentes religiões na cidade de 

Poços de Caldas”, a fim de ampliar os resultados da pesquisa anterior. (SIQUEIRA, SARES, 

2018) 

Posteriormente, com fundamento na inexistência de sucessores para o ofício foi elaborado 

o trabalho monográfico de conclusão do curso de Direito:  “Proteção à Cultura Imaterial: uma 

análise sobre a aplicação dos artigos 5º, inciso VI, 215 e 216 da Constituição Federal aos 

 
342Mestranda em Ciências da Religião pela PUC Minas. Advogada. Bacharel em Direito, PUC Minas. Contato: 
giuquinteiro@gmail.com  
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Benzedores e Benzedeiras” que estudou as politicas publicas de patrimônio para salvaguardar 

este bem cultural imaterial. (QUINTEIRO, 2018) 

Quanto as plantas utilizadas por estes Benzedores e Benzedeiras fomos a campo 

novamente no começo do ano 2019 para identificar plantas e conhecer o modo de preparo e 

quais os males combatidos por elas.  Neste estudo intitulado “Inventário de Plantas Utilizadas no 

Ofício de Bezer em Poços De Caldas/MG” foram catalogadas as plantas medicinais com seu 

nome cientifico, família e nome popular para integrar ao Inventário de Referências para o Registro 

do Ofício do Benzimento como Cultura Imaterial do Município de Poços de Caldas. (JUNIOR, 

QUINTEIRO, 2019) 

Neste estudo vamos trabalhar com os dados das pesquisas anteriormente desenvolvidas 

pelo Grupo de Pesquisa Filosofia, Religiosidades e interfaces a fim de identificar as plantas 

medicinais, modo de preparação e quais os males que são curados com o Ofício do Benzimento. 

Os dados utilizados para a elaboração do trabalho são vivencia e tradição destas pessoas, 

narrativas orais, fruto da religiosidade popular. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

 O Ofício de Benzer é procurado pela população para tratar males que afligem o corpo e a 

alma. A definição dada por Poel é fundamental para que entendamos o Benzimento como gesto 

de solidariedade vivido em ambiente familiar, cuja oralidade é característica fundamental e faz 

parte da tradição cultural popular, na dimensão sagrada. (POEL, 2013) 

As plantas são muito utilizadas por Benzedores e Benzedeiras em Poços de Caldas – 

Minas Gerais para tratar doenças e para a proteção. Desde as primeiras entrevistas realizadas 

ficou claro o lugar de destaque que as plantas possuem. Estes agentes aprenderam a utilizar e 

identificar as plantas com seus antepassados. 

 São utilizadas para tratar enfermidades em todas as idades, porém a dose e a escolha 

da planta variam de acordo com a idade e a intensidade do mal que acomete o enfermo. Animais 
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também são tratados pelo benzimento e as plantas medicinais são indicadas para o tratamento. 

Alguns exemplos estão a seguir expostos: 

O alecrim e a camomila foram indicados para o tratamento de crianças com mal olhado e 

espinhela caída e bicha assustada, assim como o chá de alho. No tratamento com as ervas é 

indicado o banho. Para os adultos o alecrim é utilizado para melhorar a memória e deve ser 

ingerido como chá. Os benzedores apontam alecrim e arruda para trazer prosperidade e a 

camomila para limpeza espiritual.  

Alfazema foi indicada por muitos benzedores para proteger as crianças e atrair bons 

agouros. Nos adultos foi indicado o uso para tratar bronquite e outras doenças pulmonares. Não 

foi indicada a ingestão.  

  Arnica e Babosa foram indicadas para dores e problemas na pele, não foi indicada a 

ingestão, apenas a utilização externa. Entretanto o capim-limão, boldo, carqueja e cascadanta 

foram indicados para melhorara a digestão e as dores no estomago, e a infusão foi indicada na 

ingestão. Estas plantas também foram indicadas para tratar animais.  

 Durante o ritual do benzimento são feitos gestos e orações, estes também são próprios 

para cada enfermidade. Objetos como o terço e as imagens também fazem parte do ritual. Os 

locais de benzimento em sua maioria são dentro do ambiente familiar, porém existem benzedeiras 

que possuem espaço próprio para o ofício.  

  

3 Metodologia 

 

O estudo é continuidade dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa Filosofia, 

Religiosidade e Interfaces em Poços de Caldas - Minas Gerais. A pesquisa é descritiva 

quantitativa e qualitativa. Com o levantamento de dados foi feita a análise de características do 

fenômeno Benzimento na localidade. (SIQUEIRA, 2018) 

 As entrevistas que fundamentaram este estudo foram realizadas em 2015, 2016 e 2019. 

Os entrevistados concordaram em participar das entrevistas e assinaram o TCLE. Nas entrevistas 
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são perguntas semiestruturadas sobre sua trajetória religiosa, fatos marcantes de sua vida, como 

benziam, como prenderam a benzer, quais objetos eram utilizados, quais plantas eram indicadas 

e quais males elas curavam.  

 

4 Resultados e Discussão 

 

Com os dados coletados nas entrevistas foi possível elaborarmos uma lista de contendo 

o nome da planta utilizada, família e o seu nome popular. Todos as plantas indicas pelos 

Benzedores forma incluídas nesta lista e serão utilizadas para a continuidade da pesquisa com o 

registro do Ofício e Benzer como cultura imaterial junto ao instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico do município de Poços de Caldas – Minas Gerais com fundamento na Constituição 

Federal e nas políticas públicas de patrimônio.  (JUNIOR, QUINTEIRO, 2019) 

Nome científico Família Nome Popular 

Nasturtium oficinale   Brassicaceae Agrião  

Glycyrrhiza glabra L.   Fabaceae Alcaçuz  

Rosmarinus officinalis L.    Lamiaceae Alecrim  

Lavandula angustifolia   Lamiaceae Alfazema  

Allium sativum   Alliaceae Alho  

Solidago chilensis   Asteraceae Arnica  

Bromelia antiancanta   Bromeliaceae Bananinha do Mato  

Plectranthus barbatus   Asteraceae Boldo  

Chamomilla recutita   Asteraceae Camomila  
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Cana indica Canaceae Cana da Índia  

Miconia albicans    Melastomataceae Canela de Velho  

Cinamomum verum   Lauraceae Canela  

Baccharis trimera   Asteraceae Carqueja  

Rauvolfia sellowi   Apocynaceae Casca D'anta 

Equisetum hyemale L.   Equicetaceae Cavalinha  

Coriandrum sativum   Apiaceae Coentro  

Luxemburgia polyandra   Ochnaceae Congoninha 

Sygyzium aromaticum   Myrtaceae Cravo da Índia  

Taraxacum officinale   Asteraceae  Dente de Leão  

Cecropia rachystachya   Cecropiaceae Embaúba  

Melissa officinalis L.  Lamiaceae Erva Cidreira/Melissa  

Sansevieria zeylanica   Asparagaceae Espada de São Jorge  

Eucalyptus glubulus Labill.   Myrtaceae Eucalipto  

Foeniculum vulgare   Apiaceae Funcho 

Psidium guajava   Myrtaceae Goiaba  

Mikania glomerata Spreng   Asteraceae Guaco  

Petiveria alliaceae L.  Phytoccaceae Guiné  
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Mentha piperita   Lamiaceae Hortelã  

Malva sylvestris L.   Malvaceae Malva  

Origanum majorana L.   Lamiaceae Manjerona  

Coronpus dydimus   Brassicaceae Mentruz  

Bauhinia ungulata L.   Fabaceae Pata de vaca  

Paubrasilia enchinata   Legumiaceae/Caesalpinoideae Pau Brasil  

Plantago maior   Plantaginaceae Tanchagem  

Valeriana officinalis L.   Valerianaceae Valeriana 

 

5 Considerações Finais 

 

Por fim, neste estudo restou clara a importância do benzimento como instrumento de cura 

na localidade onde foram desenvolvidas as diversas pesquisas sobre o Ofício de Benzer. A 

plantas, gestos e objetos utilizados durante o ritual são característicos da localidade e refletem 

suas crenças, são identidade deste povo. Os Benzedores e Benzedeiras aprenderam este ofício 

com seus antepassados por meio de narrativas orais e mantém a cultura popular viva com a sua 

dedicação. Os dados coletados nos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa Filosofia 

Religiosidade e Interfaces serão fundamento para o Registro do Ofício do Benzimento com 

Cultura Imaterial de Poços de Caldas – Minas Gerais.   

 

Palavras-chaves: Benzimento; Saúde; Plantas Medicinais; Inventário de Referências; 

Salvaguarda; 
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PSICODRAMA, LITURGIA E EDUCAÇÃO: pequenos comentários iniciais 

 

Henrique Stumm343 

 

1 Introdução 

 

O objetivo deste texto é propor algumas reflexões iniciais sobre possíveis aproximações 

entre liturgia e psicodrama. A pretensão aqui é muito singela devido ao pouco conhecimento que 

possuo sobre liturgia, teologia ou tradições religiosas.  

Portanto, a proposta que desenvolvo neste pequeno texto é escrever pequenas “sínteses 

psicodramáticas” que, no meu entender, dialogam com alguns pressupostos sugeridos por 

Ângelo Manuel dos Santos Cardita344 em seu texto: Liturgia e Educação: Para uma educação “da 

alma”345. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

Outro termo que pode melhor se referir ao psicodrama é “Socionomia”. Apesar do termo 

acadêmico trazer uma compreensão mais apurada do amplo referencial teórico-prático, Com esta 

distinção o termo psicodrama seria usado, mais especificamente, para se referir à um dos 

métodos de intervenção juntamente com, como exemplo: sociodrama, axiodrama, jornal vivo, 

entre outros. Neste texto manteremos o termo psicodrama como referência genérica, pois a 

 
343Mestrando em Teologia pela PUC-PR. Psicólogo, especialista em Psicodrama pela FEBRAP. Contato: 
henrique.stumm@gmail.com 

344 Doutor em teologia e professor de teologia sacramental, liturgia e estudos rituais na Faculté de théologie et de 
sciences religieuses – Université Laval (Québec, Canadá). 

345 CARDITA, A.S. Liturgia e Educação: Para uma educação “da alma”. In: Rev. Interdisciplinar em Cultura e 
Sociedade (RICS), São Luís, v. 1, n. 1, p. 9-32, jul./dez. 2015. 
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pretensão é facilitar à leitura para àqueles que talvez possam ter pouco contato, pois o termo 

psicodrama ainda é bastante usado e historicamente mais reconhecido. 

Optamos por utilizar, além das obras do criador do psicodrama: Jacob Levy Moreno, as 

ideias de alguns autores brasileiros que influenciaram a minha própria maneira de compreender 

e utilizar o psicodrama apesar de saber que muitos outros estudiosos do assunto também teriam 

muito para contribuir. 

Neste sentido quero fazer menção de um trabalho de mestrado, transformado em livro346, 

de Luiz Eduardo Pinheiro Baronto sobre o Laboratório Litúrgico em que apresenta uma 

interessante reflexão utilizando o psicodrama como parte dos suportes desta técnica. Sobre a 

relação psicodrama e liturgia esse autor diz: 

 
Contra uma liturgia demasiadamente verbalista e racionalista, o laboratório 
litúrgico recupera a dimensão somática, afetiva e emocional da experiência ritual 
e serve-se da teoria e da prática psicodramáticas para ajudá-lo a compor sua 
proposta pedagógica (BARONTO, 2006, p.125). 

 

3 Metodologia 

 

Utilizarei o texto “Liturgia e Educação: Para uma educação ‘da alma’” de Ângelo Manuel 

dos Santos Cardita como base sobre o campo da liturgia e, a partir dele, farei pequenos 

comentários sobre a teoria psicodramática como que estabelecendo um diálogo sobre o assunto: 

Educação humanizadora. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

No seu provocante texto Cardita propõem um modelo alternativo de educação como 

opção a outros dois modelos históricos e antagônicos. Um deles trata de quando a educação está 

 
346 BARONTO, L.E. Laboratório Litúrgico: pela inteireza do ser na vivência ritual, São Paulo: Paulinas 2006. 
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a serviço da religião, e o outro quando a educação é contra a religião. A proposta do autor é de 

uma educação como dimensão e tarefa de humanização. E é nesse sentido que, para ele a liturgia 

cristã pode contribuir para esse projeto. 

Seguirei meu texto alternando, resumos das subdivisões que Cardita utiliza para organizar 

suas ideias, seguido de comentários sobre a teoria psicodramática. Recomendo, caso o leitor 

tenha interesse, ler a publicação completa do autor (ver referências).  

TEXTO: Em confronto com o positivismo, a educação tem, hoje, o desafio de “recuperar 

o seu horizonte humano mais amplo e profundo” (CARDITA 2015, p.13). Para isso, propõem-se 

três aspectos para fundamentar e promover o diálogo entre educação e liturgia.  

Sobre educação... 

 

1) 2.3.1 Prioridade do mundo da vida.  

TEXTO: Mesmo que sejam inegáveis os benefícios da ciência, percebemos que os 

pressupostos positivistas, afastam o sujeito da realidade concreta para buscar uma certa 

objetividade livre de julgamentos. Porém no mundo da vida, de relacionamentos, o “conhecimento 

surge mais da mobilização da própria subjetividade do que da objetividade” (CARDITA, 2015, 

p.14). Assim, a escola prepara o sujeito para um mundo no futuro. É como que um processo ritual, 

de passagem e transformação para a vida social. 

PSICODRAMA: Criado por Jacob Levi Moreno, como uma alternativa epistemológica ao 

forte pensamento positivista da época sem, contudo, abdicar da importância do pensamento 

místico e religioso. Sua concepção teológica serviu de fundamentação para as futuras 

formulações teórico práticas.  

O mundo da vida é central para o psicodrama. Ainda que genericamente associado ao 

teatro, importa assinalar que essa influência tem um sentido negativo. Portanto a cena 

psicodramática é a vida mesma, que é explorada pelos métodos e técnicas nos seus vários 

contextos (social, imaginário). É um anti-teatro, luta-se contra a separação autor-ator chamdo de 
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“conflito primário do ator”: o ator representa um personagem que não é ele mesmo. Pede-se que 

a pessoa seja ela mesma no palco (MORENO, 1984). 

Caracteriza-se como um método de ação (não do comportamento) propondo o estudo dos 

relacionamentos e dos grupos (intersubjetividade), tendo na co-construção do conhecimento um 

de seus pressupostos epistemológicos (WECHSLER, 2016). 

 

2) 2.3.2 Abertura ao imaginário por meio da estética. 

TEXTO: A escola corre o risco de funcionalizar a arte, torna-la utilitária e subordinada às 

outras áreas “aplicações lúdicas dos ‘verdadeiros saberes sérios’” (CARDITA, 2015, p.15). Ou 

ainda considerar a brincadeira, o jogo, o faz de conta apenas como parte de uma fase do 

desenvolvimento humano. 

A dimensão estética está presente em toda experiência humana. Importa, portanto, uma 

sensibilização artística integral, uma abertura ao imaginário através do jogo. 

PSICODRAMA: O desenvolvimento de diversos conceitos psicodramáticos partiu das 

experiências com o Teatro da Espontaneidade, que tinha como característica o improviso, ou 

melhor, o não pronto (impromptu). O drama deveria ser criado na hora, sem ensaio, com a 

participação de todos. Não existia mais a distinção entre plateia e atores, qualquer um poderia 

contribuir. O foco é a produção, não o produto acabado (conserva cultural). A função deste teatro 

era “acolher sob suas asas estes trabalhos de arte abortados. Ele é o santuário das crianças 

rejeitadas, mas, por assim dizer, daquelas crianças que não desejam vida mais que uma vez. 

Não se oferece a imortalidade, ao contrário, oferece-se o amor à morte” (MORENO, 1984, p.61). 

Mesmo quando utilizado para fins terapêuticos ou pedagógicos, o psicodrama tem na 

estética e na arte sua especificidade: Criação constante de alternativas. O novo, para quem 

participa como para quem dirige. (REÑONES, 2008). 

A brincadeira, o lúdico, o faz de conta, enfim todo contexto de jogo e cena psicodramática 

fazem parte das possibilidades relacionais do desenvolvimento humano, e foram transformadas 

em métodos e técnicas de trabalho. Para o psicodrama a vida é um grande teatro (AGUIAR, 
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1988) no qual “jogamos papéis” o tempo todo. A imaginação é tão importante quanto a realidade 

ou nas palavras de Moreno: “A ilusão de um mundo real é igualmente tão importante quanto a 

realidade de um mundo ilusório” (MORENO, 1984, p.50). 

 

3) 2.3.3 As tensões vivas da existência. 

 TEXTO: Numa existência em fluxo, em constante impacto nas relações com outros serem 

humanos, o desafio de uma educação é desenvolver uma capacidade de discernimento das 

tensões da vida entre: “a utilidade e a gratuidade, o trabalho e a festa, a autonomia e a 

heteronomia, o corpo e o espírito, a ética e a estética, a imanência e a transcendência...” 

(CARDIT, 2015, p.15) evitando polarizações.  

PSICODRAMA: Do Divino ao ser humano, tudo é fluxo, criação constante. Conceituado 

teoricamente pelo binômio espontaneidade/criatividade. Esta noção perpassa a teologia, a 

cosmologia e a filosofia, do psicodrama, e antropologicamente se refere à capacidade de dar 

novas respostas e criar infinitas possibilidades de existência, “à crescente capacidade de abertura 

e de tomada de posição diante da realidade que dele (do indivíduo) se desprende chamaríamos 

de espontaneidade” (NAFFAH NETO, 1997, p.68).  

A espontaneidade pode ser melhor compreendida se colocada em oposição ao conceito 

de Conserva cultural. A conserva é toda obra pronta, que depois de um processo criativo se 

consolida como conhecimento pronto. A polarização nada mais é que uma tentativa de 

conservação de uma verdade, de crenças em fórmulas e valores inquestionáveis. Significa falta 

de espontaneidade e cristalização na conserva cultural. Esse processo traz dor e sofrimento para 

o desempenho dos papéis sociais. A saúde é o resgate da espontaneidade/criatividade, foco do 

trabalho terapêutico e a principal proposta pedagógica do trabalho psicodramático. 

Dentre os autores interessados em refletir sobre a epistemologia do psicodrama Weschler 

(2016) apoia-se em nas ideias de Agambem para defender a fundamentação da metodologia sob 

uma concepção de imanência que, ao contrário da perspectiva transcendente, não produz 

dualismos. A característica de jogo dos métodos socionômicos possibilita trabalhar “a serviço da 
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conexão entre phisis e logos, entre individual e social, mas sobretudo, recolocando causa e efeito 

como partes indissociáveis de um mesmo processo” (WECHSLER, 2016, p.142-3). Em oposição 

ao dualismo positivista o psicodrama opera no sentido da integralidade. 

 

 Sobre o mútuo aprendizado do encontro entre educação e liturgia cristã... 

 

1) 3.1 A liturgia “a serviço” da educação: intelectualismo. 

TEXTO: “Sempre que a liturgia cai no intelectualismo, trai sua vocação simbólica e 

hermenêutica” (CARDITA, 2015, p.16). O rito atualiza o mito fundador. Reduzir a transmissão da 

tradição à uma escolarização moralizante, doutrinária ou religiosa, como uma intelectualização 

metafísica enfraquece a dimensão simbólica, tornando-a irrelevante para o mundo da vida. “A 

liturgia desvincula-se da ambivalência simbólica que a remete constantemente para o jogo entre 

a transcendência e a imanência” (CARDITA, 2015, p.16-7). 

PSICODRAMA: Albor Reñones em seus estudos sobre rito, mito e psicodrama propõem, 

no mesmo sentido apontado por Cardita, o binômio mito/rito conectado ao que, para ele, é o 

sentido original do termo catarse. Os mitos/ritos tinham essa característica de transmitir uma 

tradição e ajudar os participantes na passagem para um próximo ciclo.  

 
A catarse é o momento em que se diz adeus a uma forma de estar no mundo, 
para abraçar de forma integral outro estado. [...] Se, no entanto, o conjunto 
mitoRito não é vivido na sua completude, ao invés de abertura para 
transformação, podem ocorrer dois fenômenos: ou se faz do rito e da passagem 
um sinônimo de sofrimento, [...] ou prisão moralizadora e dogmática[...] 
(REÑONES, 1996, p.40).  
 

Por influência do pensamento dualista, catarse passou a ter conotação de expurgação. 

Para o autor, o psicodrama resgata o sentido integrador e comunitário da catarse quando 

propõem a catarse de integração como fenômeno que ocorre junto ao grupo, integrando-o. 

 

2) 3.2 A liturgia “contra” a educação: irracionalismo 
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 TEXTO: Uma liturgia irracional, emotiva, alienada, fora do mundo, pode cair numa 

espiritualização sem corpo que confunde “emotividade com encontro místico, enquanto a 

desfiguração carnavalesca segue o caminho da exterioridade, confundindo a necessidade de 

expressão com a epifania divina” (CARDITA, 2015, p.17). Há uma separação do simbólico do 

pensamento e do sentido. 

 PSICODRAMA: Pesa sobre o psicodrama acusações de superficialidade, sendo 

reconhecido, muitas vezes, apenas como um conjunto de técnicas, meros “teatrinhos” com final 

feliz, capaz de trazer certa emoção, mas sem uma base que o fundamente e um conteúdo 

transformador. Boa parte deste preconceito ocorre devido à pouca informação ou falta de 

aprofundamento teórico-prático. A obra deixada por Moreno, Ainda que confusa e pouco 

sistematizada, com o passar do tempo diversos autores ao redor do mundo procuraram rever e 

organizar a teoria psicodramática.  

Um dos conceitos pouco explorado por Moreno é o de Conserva cultural. Em toda sua 

obra, Moreno sempre se colocava em oposição aos diferentes tipos de conserva e buscava em 

todos os momentos a espontaneidade criadora. Mas ao contrário do que muitas vezes possa 

parecer, Moreno sempre defendeu o aproveitamento das criações culturais (MARTÍN, 1984). 

Para este texto, importa sinalizar que na busca da espontaneidade a conserva cultural serve 

como que um trampolim para novas criações, novos sentidos, novas formas de se relacionar e 

existir. 

Por ser, por demais abrangente (livros, obras de arte, costumes, leis, valores, etc.)  O 

conceito de conserva cultural é, muitas vezes, utilizado de forma acrítica. No lugar do 

questionamento critico opta-se pelo uso das técnicas e métodos buscando um emocionalismo 

sentimentalista. (MERENGUE 2016). 

 Com tudo isso estou querendo localizar o espaço em que os conteúdos simbólicos, 

linguísticos, imaginários e culturais das tradições religiosas estão na teoria do psicodrama, 

justamente a conserva cultural. Porém não são o objeto de estudo específico do psicodrama, mas 

enquanto maneiras de expressão relacional dos seres humanos são como que o pano de fundo 
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de toda metodologia (transdisciplinariedade). Por esse motivo, necessariamente devem ser 

estudados interdisciplinarmente pelos psicodramatistas. 

 

3) 3.3 A liturgia como dimensão e tarefa de uma educação integral 

 TEXTO: A liturgia cristã se caracteriza pelo equilíbrio entre razão, emoção e ação. Ações 

rituais e gestos simbólicos auxiliam contra o intelectualismo, enquanto que “diante do 

irracionalismo, ela reabilita a inteligência do imaginário e a capacidade formadora do lúdico” 

(p.17).  

PSICODRAMA: As características: improviso, espontaneidade e de “não pronto” 

(impromptu) possibilita, à metodologia psicodramática integrar ser e ação. A cena montada no 

“aqui e agora” pede dos participantes uma atualidade radical (AGUIAR 1998). Para que isso 

ocorra, são utilizados os iniciadores (corporal, mental, emocional) atuando no processo de 

aquecimento para a ação espontânea, no sentido de integrar na ação dramática as dimensões 

corpo e mente (PERAZZO 2010).  

 

Sobre três conteúdos simbólicos... 

 

1) 3.3.1 O mundo como criação. 

 TEXTO: Os elementos Terra, fogo, ar e água estão presentes simbolicamente em toda 

tradição bíblica e despertam a imaginação da fé. No ritual revela “em si mesmo como obra da 

criação de Deus. Essa experiência do mundo como criação, no sacramento, educa indiretamente 

para a prioridade do mundo da vida por meio da liminaridade ritual, simbólica e estética, da 

liturgia” (CARDITA, 2015, p.20). 

 PSICODRAMA: A ética psicodramática propõe a Bioatria, uma corresponsabilidade na 

“cura” de todos os seres em conjunto com Deus e o cosmos (MELLO e WECHSLER, 2017). De 

origem Sefardita, o criador do psicodrama utiliza concepções teológicas e filosóficas advindas do 
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Hassidismo, da Cabala e do cristianismo na formulação das noções de ser humano, mundo e 

cosmos. 

 

2) A experiência estética do rito. 

 TEXTO: Rito, teatro e jogo se assemelham pelo caráter estético performativo e/ou pela 

repetição e utilização do corpo (sentidos). Para o autor, o rito se distingue das outras modalidades 

pela participação de todos na dupla função de ator (produção poética) e de plateia contemplativa 

(estética). Assim também forma e conteúdo se dinamizam evitando a idolatria da obra de arte.  

“Todos são, portanto, atores, mas a ação decorre ‘na presença de Deus’, o qual é, finalmente, o 

único e verdadeiro ator [...] de tal forma que a ação ritual é representação da ação divina” 

(CARDITA, 2015, p. 20-1). A arte expressiva, simbólica e imagética possibilita o acesso ao 

sagrado. “O símbolo ritual cria assim uma situação transcendental, [...] desvela o seu próprio e 

infinito horizonte de sentido” (CARDITA, 2015, p.21). 

 PSICODRAMA: O verdadeiro precedente do psicodrama são os ritos dramáticos 

primitivos (MORENO, 1975). Toda produção, que no fundo é sempre um teatro espontâneo, é 

uma co-construção coletiva (Tele347). O processo é que importa, a relação dinâmica entre forma 

e conteúdo, e não o produto final. 

Como já foi mencionado, a característica de não distinção entre atores e plateia, apontada 

por Cardita, encontramos também no psicodrama. Mas valeria acrescentar que na diversidade 

dos métodos socionômicos, encontramos distinções mais ou menos claras quanto à diversas 

características: Jogo e/ou de teatro, por exemplo, no clássico método psicodramático o sujeito 

vive o personagem de si mesmo, desempenhando seu próprio papel recriando uma cena de sua 

lembrança (eu=personagem=papel=lembrança da vida real), no “aqui e agora” do contexto 

psicodramático (acontecimento real ≠ lembrança = contexto psicodramático ≠ contexto social); 

 
347 Tele é um movimento de cocriação que constrói, viabiliza e reformula um projeto ou projetos dramáticos por meio 
de uma complementaridade de papéis dentro de um campo sociométrico (PERAZZO 2010). Projeto dramático é o 
motivo ou critério das escolhas relacionais.  
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Num jogo dramático pode-se viver uma personagem com uma personalidade oposta à da pessoa 

real, ou melhor dizendo com uma personalidade no contexto dramático e outra no contexto social 

(eu social ≠ eu dramático). A mesma lógica se mostra nas distinções entre contexto social (plateia) 

e dramático (personagem), ou da pessoa do ator e o personagem da cena, da realidade ou 

fantasia, ou ainda, do significado individual ou coletivo da cena dramatizada. O destaque é o 

aspecto dinâmico das técnicas e conceitos, buscando o fluxo da espontaneidade para não cair 

na idolatria da forma. 

Essa mesma lógica ocorre nas ferramentas metodológicas (diretor, ator, ator-auxiliar, 

plateia e palco) que auxiliam na manutenção do aquecimento.  São funções, exercidas por 

qualquer pessoa do grupo, não se identificando necessariamente com indivíduos que as 

executam 

.  

3) 3.3.3 O jogo transcendência imanência. 

TEXTO: A relação entre imanência e transcendência é compreendida, no imaginário 

cristão, na relação trinitária entre Deus Pai (transcendência), Filho (Imanência) e Espírito Santo 

(presença de Deus nos seres humanos e no mundo). Eles operam um jogo de manifestação 

descendente do Pai através do filho e santificação e divinização de toda criação pela ação do 

Espírito Santo. “Os sacramentos vivem o mesmo jogo, agora invertido, sendo a transcendência 

da imanência, resultante do abaixamento do Filho e da elevação da criação por ação do Espírito” 

(CARDITA, 2015, p. 22). Estas relações são o conteúdo de fé presentes no ritual do sacramento. 

PSICODRAMA: Deus para Moreno é aquele de antes do Sabath, aquele do momento e 

do processo de criação (MORENO 1975). E, inspirado em Jesus Cristo, propõem um Deus 

presente no mundo, encarnado, um Eu-Deus. “No mundo psicodramático o fato da encarnação é 

central, axiomático e universal. Todos podem retratar sua versão de Deus” (MORENO, in FOX 

2002, p. 44). Essa Divindade-criadora, axioma teológico moreniano, oferece a base conceitual 

para definição do sujeito psicodramático, possuidor da mesma capacidade criativa (centelhas 

divinas) (POSSAN, 2008).  
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Alfredo Naffah Neto, numa das mais completas revisões sobre a obra de Moreno, 

descreve a compreensão moreniana de Deus assim: 

Deus como símbolo máximo da criação e Cristo como símbolo da encarnação 
[...] E o que significa encarnação senão o testemunho da emergência de uma 
nova ordem, em que o real e o virtual entrelaçam-se num movimento no qual um 
acaba sempre remetendo ao outro, como dois lados de uma só contextura, como 
o ser que se desdobra num vir-a-ser infinito, ação que se reveste de imaginação 
para romper seus próprios horizontes, espírito que se faz corpo e corpo que se 
faz espírito? Mas cujo movimento de contínua auto-superação testemunha 
sempre, a cada pausa, a parcialidade das soluções inventadas, a contingencia 
das obras criadas, diante desse infinito caminho sem fim, que é o próprio princípio 
divino?(NAFFAH NETO, 1979 p.82, 86). 
 

 Sobre as lições do diálogo educação e liturgia... 

 

1) 4.1 O que aprende a liturgia com a educação? Ou a liturgia como lugar de crescimento. 

 TEXTO: Encontramos nas celebrações dos ritos cristãos a combinação da repetição 

comunitária com a experiência única e pessoal, o tempo presente com o evento da salvação. De 

modo análogo às passagens da vida (do nascimento à morte) os sacramentos seguem esse 

mesmo caminho ritual até a plenitude do ser humano. 

 A liturgia é aberta, diversificada, multigeracional, multicultural, inclusiva e marcada pela 

iluminação da revelação gratuita da comunicação de Deus. O Rito também permite o acesso de 

todos pela característica da ação, do gesto, do movimento e não do discurso.  “Em contato com 

a educação, a liturgia pode reaprender a complexidade e a arte da adaptação a cada um, sem 

cair em soluções empobrecedoras” (CARDITA, 2015, p.25). 

 PSICODRAMA: A compreensão da vida como um grande teatro espontâneo torna o 

conceito de papel ponto central da teoria psicodramática. Ele abrange todas as dimensões da 

existência humana, desde o nascimento e ao longo de toda a vida, pessoal e social.  

Genericamente, papel se refere ao texto das falas do personagem ditas pelo ator em cena, 

possuindo também outras conotações e entendimentos. 
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Algumas das definições dadas por Moreno são: “Consideramos o papel e as interações 

entre eles o desenvolvimento de maior significado em qualquer cultura específica. O papel é a 

unidade da cultura: ego e papel estão em contínua interação”; “[...] modelo para existência, [...] 

função assumida na realidade social, [...] formas reais e tangíveis que o eu adota” (MORENO, 

1975, p.29, p.206). 

Na perspectiva moreniana o eu surge do desempenho dos papéis e não o contrário. 

Contudo, assim que nasce, o bebê vive num universo indiferenciado chamado de matriz de 

identidade. Aos poucos o eu vai surgindo deste espaço existencial que é anterior à linguagem, 

necessitando que o estudo dos papéis se inicie nas fases pré-verbais. Da interação do que 

Moreno chamou de papéis psicossomáticos, psicodramáticos e sociais teríamos o eu total, fruto 

das experiências entre corpo, psique e sociedade (MORENO 1975).  

Destacamos, ainda, o caráter interpessoal deste conceito. Um papel somente existe em 

função do seu complementar. Desta inter-relação polarizada em papel e contra-papel temos o 

vínculo onde acontece o aprendizado dos papéis através do jogo-de-papéis. A vivência, tanto de 

um polo (papel) como do o outro (contra-papel) é que vai constituindo a forma de ser-no-mundo 

(RUBINI 1995). A capacidade de se colocar no lugar do outro e enxergar as situações de outras 

perspectivas é o “ponto alto” do desenvolvimento humano. 

Assim, em conjunto com os conceitos de espontaneidade/criatividade, o psicodrama 

trabalha para que o sujeito crie seus próprios modelos de papeis, transformando a conserva 

cultural em novas formas de se relacionar. 

A teoria dos papéis foi reformulada por diversos autores do movimento psicodramático. 

Perazzo (2010) classifica-os assim: Papéis sociais, papéis psicodramáticos, papéis imaginários, 

papéis de fantasia, papéis dramáticos. Essa mesma classificação pode ser aplicada, também, 

aos contextos utilizados no psicodrama: Contexto Social, psicodramático, imaginário, fantasioso 

e dramático. Nota-se que a classificação dos papéis não é uma descrição, no sentido funcional 

(um professor, por exemplo). Essa caracterização é diferente em cada cultura, bem como para 

cada indivíduo devido a junção dos elementos sociais e individuais de cada papel. 
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2) 4.2 O que aprende a educação com a liturgia? Ou a escola como lugar de integração simbólica? 

 TEXTO: Além de educar para os conhecimentos e saberes, é também missão da escola 

“disciplinar e aperfeiçoar as condições da ‘aprendizagem’ para que essas possam, depois, serem 

reativadas nas mais variadas circunstancias” (CARDITA, 2015, p.26). Devido à característica de 

abertura ao horizonte escatológico, a liturgia pode auxiliar na abertura “para o imaginário, o 

estético e o simbólico, como realidades impulsionadoras da criatividade e da adaptação em ação” 

(CARDITA, 2015, p.27). 

 Para a missão de instrumentalizar para o mundo da vida concreta de um povo (cultura, 

história e língua) a educação pode “aprender com a liturgia a articular a autoridade da tradição 

com a criatividade e singularidade de cada pessoa” (CARDITA, 2015, p.28). 

 PSICODRAMA: Moreno propunha o psicodrama nas escolas:  

 
Toda a escola [..] deve possuir um palco de psicodrama como laboratório de 
orientação que trace diretrizes para seus problemas cotidianos. Muitos problemas 
que não podem ser resolvidos em sala de aula podem ser apresentados e 
ajustados ante o fórum psicodramático. [...] resolvendo os jovens os seus 
problemas como seus próprios atores no palco” (MORENO, 1975, p.198). 
 

 Também imaginava que suas ideias sobre espontaneidade poderiam colaborar no campo 

religioso. 

Um grande futuro se abre para a aplicação do treinamento da espontaneidade à 
experiência religiosa, o treinamento da espontaneidade nos estados religiosos. 
[...] Uma aplicação pode ser feita à oração, por exemplo. [...] A essência da 
oração consiste numa verdadeira repetição. [...] Pela introdução do fator 
espontaneidade, a variedade e a intensificação dos sentimentos, com os quais 
um indivíduo acompanha uma oração, pode introduzir profundidade ao 
estereótipo [...]” (MORENO, 1992, p.181).  
 

A espontaneidade é o fator que auxilia no trânsito entre a realidade e a fantasia. Não se 

trata, portanto, de uma preferência pelo mundo da vida ou do mundo da imaginação. A 

permanência em qualquer uma destas realidades cairia em rigidez. Portanto, os métodos 
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psicodramáticos de ação possibilitam a confluência do imaginário e do real pois une corpo e 

mente na cena construída. 

CONCLUSÃO... 

TEXTO: Na interação entre educação e liturgia, um funcionam como contraponto 

antiestrutural do outro e possibilita a libertação da alienação. Do contrário, o perigo seria a liturgia 

afastar-se do mundo da vida e uma tecnocracia da educação fechada ao imaginário. 

 PSCODRAMA: Cardita utiliza os conceitos de estrutura e anti-estrutura de Turner em seu 

texto. Sem a pretensão de estabelecer semelhanças ou analogias, o que necessitaria um 

profundo trabalho sobre o tema. Quero voltar a mencionar as interessantes ideias de Mariângela 

Wechsler que aproximou o conceito de contradispositivo de Agambem para pensar o psicodrama. 

Diz ela:  

“[...] as articulações entre os pressupostos de homem moreniano, sua teoria e metodologia 

estão à serviço da transformação e de corresponsabilidade no resgate da unificação entre ser e 

ação [...]. Neste processo, as relações sociais, culturais e políticas, desempenham grande 

autoridade, pois respondem pelos modos de subjetivação, uma vez que são atravessados pelos 

dispositivos, os quais podem ser enfrentados pelos contradispositivos, facilitando a emergência 

de outros modos de subjetivação. Consideramos que os métodos socionômicos podem exercer 

a função de contradispositivos, [...] (WECHSLER 2014). 

Nessa parte, os autores apresentam os resultados, seguidos da discussão, com base nos 

achados encontrados e fundamentados nos autores de referência para o estudo. Podem ser 

apresentados trabalhos de pesquisa e iniciação científica, relatos de experiências docentes e/ou 

resultados de atividades pedagógicas em projetos de iniciação à docência. 

Caso o estudo esteja em desenvolvimento, poderão ser apresentados resultados parciais.  
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5 Considerações Finais 

 

Percebemos que existem muitas possibilidades de diálogo entre o psicodrama e liturgia 

na construção de uma proposta humanizadora de educação. 

Nossa sensação ao finalizar esse texto é de uma certa angustia pela curiosidade de ver 

na prática como esse diálogo poderia efetivamente se confirmar. Sabemos da importância da 

reflexão teórica para a construção de um conhecimento mais claro e crítico sobre a prática. 

Reafirmamos, porém, a importância da dinâmica teoria/prática, que vem sendo perseguida pelo 

psicodrama desde sua criação. 

Além disso, imaginamos que o desafio é enorme na luta contra os dois modelos históricos 

descritos por Cardita no início do texto. A falsa separação entre religião e ciência deixou 

consequências que enfrentamos ainda hoje nos mais diversos campos do conhecimento. 

 

Palavras-chaves: Psicodrama; Socionomia; Educação; Liturgia; Ritual.  
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CONSTANTES ANTROPOLÓGICAS EM LITERATURA MARGINAL: uma relação 

entre hermenêutica, ética e teologia pública a partir de Paul Ricoeur 

 

Jefferson Zeferino348 

CAPES 

 

1 Introdução 

 

A presente pesquisa se aloca numa área de fronteira – a interface entre Filosofia, Teologia 

e Literatura. Ocupa-se, portanto, de uma teologia não estrita ao âmbito eclesial, mas que se quer 

pertinente ao espaço público. Diante disso, recorre a um conto de literatura marginal como 

alargador de horizontes, isto é, como desvelador de sentidos que podem ser pensados 

teologicamente. Em resumo, objetiva-se apresentar a pertinência da relação entre hermenêutica 

e ética a partir de Ricoeur, utilizando tal arcabouço teórico para a leitura da literatura no horizonte 

de uma teologia pública. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

Pensa-se o discurso teológico desde as discussões sobre teologia pública no contexto 

brasileiro. A partir de mapeamento realizado das publicações sobre teologia pública, conclui-se 

que estas se ocupam, principalmente, de dois movimentos: “1. A possibilidade da formulação de 

um discurso adequado ao contexto acadêmico; 2. As relações entre teologia/religião e espaço 

público” (ZEFERINO, 2018, p. 162). Neste contexto, na esteira de David Tracy, se percebe a 

relevância de uma argumentação teológica que atenda a critérios públicos de validação 
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(ZEFERINO, 2018, p. 161-177; 180-188). Entre as contribuições tracyanas assumidas na 

presente compreensão de uma teologia pública, sua percepção de constantes da fala teológica 

se mostra bastante pertinente ao contexto anteriormente disposto. Para o teólogo estadunidense, 

a teologia trata, sobretudo, da interpretação dos clássicos e da situação contemporânea. Isto é, 

a hermenêutica se configura como tarefa mais básica da teologia. Com isso, percebe-se que a 

hermenêutica teológica não apenas interpreta a realidade, mas também prospecta possibilidades 

de ação e transformação. Neste sentido, a ética se torna meio a partir do qual se pensa a lógica 

interna das argumentações teológicas, como também apoia a possibilidade de tradução destas 

articulações por meio de uma linguagem pública. Dessa forma, a hermenêutica dos clássicos 

teológicos em relação com a intepretação da situação contemporânea (representada aqui por 

textos de literatura marginal que podem ser compreendidos como clássicos da arte), sendo 

traduzida em uma ética teológica desde critérios públicos de argumentação é o que se entende 

aqui por teologia pública. 

Durante o século XX e com suas influências inegáveis nas pesquisas que se seguiram 

nas últimas duas décadas, Paul Ricoeur é nome imediatamente ligado as discussões sobre 

hermenêutica. O trabalho do filósofo francês, contudo, não está estrito ao campo da Filosofia, 

suas contribuições têm sido assumidas também pela Teologia. Esta apropriação não é estranha, 

uma vez que o próprio Ricoeur, oriundo de raízes protestantes, se ocupou de temas teológicos. 

Exemplifica isto de forma bastante significativa sua articulação acerca da hermenêutica bíblica 

(1983; 2006; 2008), ou ainda suas reflexões sobre a questão do mal, como em O mal: um desafio 

à filosofia e à teologia (1988). Outro exemplo das possibilidades de relação entre Ricoeur e a 

Teologia está nos temas que trabalha como amor, perdão, dádiva. Também a área de Teologia 

e Literatura tem se dedicado aos estudos sobre Ricoeur, bem como da utilização de instrumentais 

ricoeurianos nas análises de obras literárias. Exemplifica isso o dossiê da Revista de Literaturas 

e Teologias (Teoliterária) dedicado ao filósofo (Identidade e alteridade – o legado de Paul Ricoeur, 

v. 2, n. 3, 2012).  



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

888 

Opta-se pela base antropológica como solo comum para pesquisas interdisciplinares e 

como fundamentação própria às pesquisas em teologia pública. Neste sentido, a noção da ética 

ricoeuriana enquanto antropologia do si, ou ainda enquanto percepção do si mesmo como 

narrativa e da própria antropologia como narrativa compõem importante correlação entre 

antropologias teológicas e filosóficas (SIMMS, 2003, p. 100-110). Portanto, a ética ricoeuriana 

enquanto derivada de sua compreensão do ser humano deve ser analisada desde suas noções 

de identidade (ipseidade, mesmidade, alteridade), além de sua compreensão de narrativa e 

história (FORNARI, 2009, p. 52-59; DUFFY, 2009, p. 25-45). 

No Brasil, Ricoeur chega a ser utilizado como referência em obras ligadas a teologia 

pública (MORI, 2005; WÉNIN, 2013; NETO, 2016, p. 65; SCHLEGEL, 2012; GONÇALVES, 2005). 

Entretanto, sua problematização neste contexto é ainda incipiente. De forma mais ampla, há 

certamente relações entre Ricoeur e teologia, como acima disposto, inclusive diante da 

necessidade de se repensar o papel da teologia no contexto acadêmico (HAMMES, 2015, p. 155-

166; MORI, 2012, p. 39-71; SILVA, 2014, p. 227-248; SALLES, 2006). Além disso, há também 

textos que correlacionam diretamente Ricoeur e teologia pública como Junker-Kenny (2004), 

Dreyer (2001) e Vosloo (2015). 

Maureen Junker-Kenny parte de um contexto em que a religião pode passar a ser vista 

não mais apenas como ameaça, mas como meio a partir do qual se podem redescobrir valores 

úteis a convivência humana. Sua abordagem de Ricoeur se concentra em três dimensões que 

julga pertinentes a reflexão acerca de uma teologia pública: 1. A antropologia ricoeuriana que 

pensa a questão das capacidades humanas no horizonte de sua teoria da ação; 2. Pensa a noção 

de convicção enquanto viés de abordagem entre universalismos e particularismos desde a noção 

ricoeuriana de sabedoria prática; 3. Problematiza a compreensão ricoeuriana de texto e de ser 

enquanto convocado (summoned self) acerca da possibilidade de conseguirem contemplar o 

significado da fé cristã (JUNKER-KENNY, 2004, p. 153-154). 

Jaco Dreyer se ocupa de Ricoeur diante da tarefa de tradução da linguagem cristã para a 

esfera pública e, simultaneamente, atentando a dimensão ética desse processo de tradução. As 



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

889 

noções ricoeurianas de tensão (paradoxo); ilusão de uma tradução perfeita; equivalência de 

sentido; a vontade de traduzir; e hospitalidade linguística oferecem elementos que emolduram a 

tradução teológica no horizonte do espaço público (DREYER, 2011, p. 1). 

Robert Vosloo, por sua vez, tematiza a noção ricoeuriana de perdão em relação com 

Derrida. O autor parte do contexto sul-africano, assim como Dreyer. Desta forma, desde uma 

situação de conflito, ou pós-conflito, haure de Ricoeur em sua compreensão de perdão difícil 

(difficult forgiveness) com o intuito de construir uma fala que não barateie o perdão, mas que 

perceba sua complexidade diante de determinados contextos, conjugando também a percepção 

de injustiças históricas em sua discussão (VOSLOO, 2015, p. 360). 

Da literatura marginal, opta-se por um recorte específico no conto de Ferréz (2015) 

intitulado Coração de mãe, lido em correlação com um relato de pastoral reproduzido pelos 

irmãos Boff (2010) em seu clássico Como fazer Teologia da Libertação. Com isso, a abordagem 

antropológico-ética de Ricoeur é assumida como arcabouço teórico para a interpretação da 

realidade por meio da literatura marginal. 

 

3 Metodologia 

 

A presente abordagem se dá por meio de uma análise bibliográfica desde textos do próprio 

Ricoeur como de comentaristas. Opta-se pela reflexão acerca da relação que elabora entre ética 

e hermenêutica como chave de leitura que privilegia a dimensão antropológica na interpretação 

da literatura marginal de Ferréz. Trata-se, portanto, de um exercício de teologia pública na medida 

em que explora os desvelamentos de sentido oriundos de um clássico da arte como Coração de 

mãe que, em relação com o relato de pastoral recolhido pelos irmãos Boff, denuncia injustiças e 

choca os leitores diante do absurdo experimentado na carne daqueles e daquelas que mais 

sofrem. 
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4 Resultados e Discussão 

 

A experiência humana é o ponto de partida da reflexão teológica. Com isso, pensa-se não 

um ser humano ideal, mas o humano em suas vivências. Na medida em que textos, eventos, 

pinturas, músicas, filmes e outras formas de expressão vão sendo construídas, nota-se uma 

constante tentativa de tradução do humano. Deste modo, o intérprete (humano que lê, ouve, 

assiste, sente) se relaciona com a humanidade transmitida pelo clássico (TRACY, 2012, p. 37). 

  Clássicos podem emergir de diversas formas. O que há de comum entre elas é sua 

capacidade de afetação. Assim são o relato de pastoral apresentado pelos irmãos Boff e o conto 

de literatura marginal de Ferréz.  

 A mãe é a personagem central das duas narrativas. A relação que possui com seus filhos 

é visceral. Não à toa que o idioma hebraico tenta falar sobre a misericórdia de Deus com a mesma 

palavra que se refere às entranhas, ao útero (rahamin). Contudo, o que pensar quando o 

desespero abala inclusive a mãe? O sofrimento humano leva à crise. Ambas narrativas estão 

alocadas em situações de pobreza e vulnerabilidade. Cabe notar que uma teologia afeita a 

respostas prontas resulta insuficiente diante da vida em sua complexidade e particularidades. 

Nota-se uma exigência à teologia para que seja reflexão sobre a prática. Entretanto, diante de 

histórias como as acima dispostas parece que a primeira reação possível é a sensibilização, 

chorar junto. Mas, a teologia é também propositiva. Compromete-se, como o bispo do relato 

pastoral, a alimentar ao menos uma criança faminta por dia. Isto é, compreende a força do 

engajamento nos pequenos espaços. 

 A partir de Ricoeur destaca-se, sobretudo, a capacidade de tradução presente na 

literatura. Para Ricoeur (2004) a tradução pode ocorrer em textos, mas também eticamente na 

relação com o outro. O texto de Ferréz e o relato de pastoral traduzem a dor e alargam horizontes. 

A literatura, ao envolver o leitor por meio de seu enredo, aproxima o humano de si. As constantes 

antropológicas como amor e dor são relatadas e traduzidas para dentro da vida do leitor em sua 

interpretação. A aproximação do mundo do texto e a compreensão de si diante dele acontece por 
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meio de uma sensível abertura a dor do outro. Tal processo coloca a vida em movimento de modo 

mais atento àqueles e àquelas que mais sofrem. 

 

5 Considerações Finais 

 

O ensaio teórico aqui elaborado reafirma a importância da teologia enquanto reflexão 

sobre a prática, isto é, pensamento sobre a vida concreta das pessoas em suas situações 

históricas, políticas, sociais, religiosas. Com isso, aloca-se na esteira de uma longa tradição que 

tem pensado a relação entre teologia e res publica. Ademais, entende-se herdeira daquelas 

formulações teológicas engajadas com o sofrimento humano e, por isso, distancia-se de 

perspectivas totalizantes e dogmatistas, aproximando-se de uma hermenêutica contextual. 

Conjuga a estas já consolidadas perspectivas, a importância de uma construção teológica pública 

em sua linguagem – inteligível à sociedade e à academia. Percebe-se, portanto, a teologia 

enquanto análise das narrativas de sentido construídas desde o chão da vida, a partir das 

perguntas sobre o sentido da vida, mesmo diante dos absurdos. Por meio da literatura, por sua 

vez, aproxima-se da realidade e possui desvelada diante de si a dor que comunica ao humano 

que lê algo que lhe é próprio e o leva a compreender-se diante do texto. 

 

Palavras-chaves: Teologia Pública; Teologia e Literatura; Literatura Marginal; Paul Ricoeur. 
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GT 20 – BÍBLIA E ENSINO RELIGIOSO: ENTRE FUNDAMENTALISMOS, 

INTOLERÂNCIAS, RESPEITO ÀS DIVERSIDADES E AOS DIREITOS 

HUMANOS 

 

 

Coordenação:  

Dr. Luiz José Dietrich (PUCPR) 

Me. Nadi Maria de Almeida (PUCPR) 

 

Este Grupo de Trabalho visou receber e discutir propostas de comunicação relacionadas 

aos diversos desafios e avanços que marcam o campo dos encontros e desencontros da Bíblia 

com as práticas de Ensino Religioso. Esteve aberto a comunicações que abordassem reflexões 

e situações envolvendo atitudes de intolerância fundamentadas na Bíblia, leituras e usos da Bíblia 

classificados como fundamentalista, discussões sobre as origens, as características do 

fundamentalismo bíblico, os problemas relacionados à colocação da Bíblia entre os demais textos 

e tradições sagrados de outras religiões e de outros povos; bem como sobre as consequências 

do ensino fundamentalista da Bíblia e experiências, possibilidades e caminhos para a superação 

da intolerância e do fundamentalismo bíblico. Buscou refletir também sobre possibilidades de 

leituras da Bíblia que respeitem as diversidades e os Direitos Humanos, pois é para fortalecer 

esta perspectiva de Leitura que o GT foi proposto e é nesta direção que desejou contribuir. 

 

  



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

895 

ATUAÇÃO PASTORAL DAS MULHERES NA PAROQUIA SÃO PEDRO: análise à 

luz do magistério eclesial e perspectivas missionárias 

 

Edward Fernandes349 

1 Introdução 

 

A Igreja peregrina é por sua natureza é missionária, (AG2), e está em estado de missão 

(DAp. 213) recebeu mandato de Jesus: “Portanto vão e façam com que todos os povos se tornem 

meus discípulos...” (Mt 28,19-20). É um convite a sair e serem portadores da mensagem. Porém 

essa saída não é simples. Ela requer superação de medos, barreiras culturais e até conceitos 

bem formados ao longo dos anos até de gerações. Mas algo que impele como São Paulo: “... Ai 

de mim, se não anunciar o Evangelho” (cf. 1Cor 9,16b). A igreja local atualmente preocupada 

com vida e valores do reino convida a todos estar em “estado permanente de missão”, Documento 

de Aparecida (DAp. 213). 

A missão evangelizadora segundo Aparecida consiste em irradiar a vida, em meio a tatos 

sinais de morte. E com os pés no chão, é preciso cultivar uma visão perspectiva da realidade, 

alicerçados na virtude de esperança, naquele em quem a vida não conhece ocaso, Jesus Cristo 

(Labonté e Andrade, p.23.).  

O Papa Francisco menciona o espírito missionário do cada cristão e impulsiona o 

missionário a sair do seu lugar aconchegante (EG 2013). Esse apelo missionário é para todos 

batizados, porém alguns consegue sair ou ser protagonistas dessa missão. As mulheres na 

comunidade abraçam essa causa com espírito e visão vivendo a sua fé.  

Os leigos cristãos têm compromisso de fomentar em si nos outros o conhecimento e amor 

pelas missões, suscitar vocações na família, nas associações, nas escolas para cultivar o dom 

da fé, que eles receberam de graça que possam também oferecer aos outros (Raschietti, p.147). 

 
349 Mestrando em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
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Na carta Apostólica João Paulo destaca dignidade e vocação da mulher. Além de viver 

em comunhão com Deus ela é serva de Deus e tem missão de estar a serviço do reino de Deus 

sendo mãe e esposa amorosa (João Paulo,1988).  

E na igreja católica ao longo dos séculos papel da mulher ficou muito limitada.  A 

participação feminina no concílio vaticano II abriu os olhos da igreja e começaram a enxergar o 

novo horizonte. A participação delas como as editoras ou nas subcomissões é notável (Valeria, 

2014). E desde Concílio Vaticano II percebe-se que a mulher está sendo mais protagonista na 

sua comunidade. E gradualmente ela está assumindo o lugar de homem na organização da 

comunidade, na organização das pastorais.  

O projeto do estudo pretende apresentar a partir de três momentos distintos. Em primeiro 

lugar se fará um breve mapeamento da diocese de São José dos Pinhais, na qual se encontra a 

paroquia São Pedro. Faremos uma abordagem real da missão elaborada nesta paroquia.     

O presente estudo na Paroquia São Pedro na diocese de José dos Pinhais quer mostrar 

que ela é protagonista tendo uma missão belíssima de ser catequista, dirigente, e a coordenadora 

da comunidade. Ela quer sair na sociedade levando mensagem de fé e esperança. As 

comunidades percebem sua presença e engajamento que motiva a vida dos fiéis  

Em segundo momento, pretendemos mostrar uma possível alternativa de uma Igreja 

missionaria em saída. O estudo quer mostrar que ela está construindo uma igreja alternativa com   

rosto feminino de Deus e mais humano: O rosto de acolhida, o rosto da presença, rosto mais 

alegre e entusiasmado da igreja. 

Finalmente, em terceiro momento, faremos uma tentativa de contextualizar o trabalho 

missionário das mulheres. O presente estudo quer mostrar tendo incentivo e motivação, as 

mulheres fieis tradicionais enraizado nas suas tradições e costumes dão um salto grande direção 

da uma igreja em saída. São capazes de superar as barreiras e limites impostos ao longo dos 

séculos pela própria igreja através dos seus concílios. Até onde o protagonismo feminino vai 

sendo a fiel a sua igreja? Será que um dia ela pode ser diaconisa? Será que ela pode ser 

sacerdotisa? 
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Objeto da Pesquisa 

A opção por trabalhar este tema é também motivada pela experiência pessoal e pastoral 

do autor que, em sua caminhada, teve, no Brasil, os momentos de intenso de trabalho como 

missionário com as lideranças das comunidades nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e 

Santa Catarina.  A experiência e colaboração pastoral das lideranças femininas são 

inesquecíveis. Não faltarão esforço da parte dela para poder assumir o papel mais importante e 

até cargos dentro da hierarquia eclesial e sem dúvida o dinamismo missionário. O autor vê uma 

atuação pastoral efetiva no contexto da paroquia São Pedro com sua liderança feminina. 

Mapeamento da diocese: leitura histórica   

A paróquia São Pedro foi criada no dia 8 de dezembro de 1971 que pertence a diocese 

de São José dos Pinhais que por sua vez foi criada no dia 19 de março de 2007.  A paróquia São 

Pedro até então fazia parte da diocese de Curitiba. Atualmente a paroquia tem uma população 

de mais de 15 mil pessoas no seu território. Ela é situada próximo ao centro de São José dos 

Pinhais. Até ao ano de 1971 sendo capela ela pertencia a matriz hoje é catedral de São José. Os 

documentos afirmam que então capela ou comunidade de São Pedro surge a partir de 1962. Até 

então os fiéis participavam na matriz São José.  A diocese de São José tem seu território 

composto de municípios de São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Aguardos 

Sul, Piên, Quitandinha, Rio Negro, Campo Tenente, Lapa, Contenda, Araucária, Tijucas do Sul, 

Piraquara e Quatro Barras. Ela tem uma população de mais 500 mil habitantes. E tem presença 

forte dos católicos imigrantes oriundos da Europa de seguintes nacionalidades portugueses, 

poloneses, italianos, austríacos, ucranianos, suíços, russos, alemães, belgas, holandeses e 

francês desde século desde 17 até início de século 20(Marochi, 56).  Esses imigrantes Europeus 

juntos trouxeram suas identidades culturais e sua religiosidade. O que acabou influenciando nas 

comunidades sua participação e religiosidade. 

No Brasil Colônia dos séculos XVI, XVII e XVIII as capitais formavam as maiores unidades. 

Com subdivisões à moda metrópole, estas divididas em comarcas que por sua vez em Termos. 

As freguesias faziam parte dos termos, sem, entretanto, desrespeitar a organização eclesiástica.  
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A criação da Freguesia de São José é desconhecida, porém existem registros apontando a 

inauguração da Capela de Bom Jesus dos Perdões (Marochi, História &Memória, 2014, p.75)  

Percebe-se que nos primeiros anos de imigração o povo tinha uma religiosidade forte 

trazida de Europa e mantiveram suas raízes fortes ((Ibid., p.83), isso é percebido então padre 

Hugo Dylla. Eles Eram imigrantes mesmos honestos e piedosos, os mesos costumes, as mesmas 

vestes, os mesmos ofícios religiosos e os mesmos cânticos na igreja eram cantados oriundo de 

Europa. Percebe-se que nos primeiros anos de imigração   do povo tinha uma religiosidade forte 

trazida de Europa e mantiveram suas raízes fortes (Ibid.). As orações são feitas separadamente 

isso e evidente pelos relatos dos primeiros anos de imigração nos domingos entre intervalo da 

missa os homens rezavam terço e a parte de tarde as mulheres rezavam terço continuamente, 

elas iam revezando ((Marochi, 2013, p.84). 

Desde o tempo da Freguesia de 1721 até século XX vemos pouca participação das 

mulheres na atividade da igreja ao não ser que essa é restrita as certas devoções. Temos 

algumas menções tais como no Apostolado da Oração- Confraria do Sagrado coração de Jesus 

que foi fundado no dia 25 de dezembro de 1899 em solenidade com participação de muitas 

pessoas e com tempo contou com participação dos muitos afilhados e com suas reuniões 

semanais nas sextas-feiras (Marochi, 136). O Movimento das capelinhas que chegou 

possivelmente no ano de 1939 para São José contou com presença feminina (Ibid.137) Pia 

Associação das Filhas de Maria formada por Jovens do sexo feminino todas solteiras o seu 

registro mais antigo e encontrado é do ano 1914. Esse grupo se reunia no segundo domingo 

participavam de reunião. Elas compareciam de vestidas de branco e uma fita azul no pescoço. 

Durante a sua existência até o seu desaparecimento na década de 1980 o grupo realizava 

diferentes festividades no dia 08 de dezembro com sua padroeira a Nossa Senhora da 

Conceição((ibid.138). No cenário de uma sociedade tradicional, europeia que mulher tinha pouca 

voz ativa ao não ser que sua presença mais devocional. A própria autora relata certo caso que 

havia tal de irmã que fazia um belíssimo trabalho social. Ela organizou a pastoral do menor. 

Cuidava dos moradores de rua e conseguiu olhar muitos abondados com olhar humano. Mas por 
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ser mulher entrou em conflito com autoridade religiosa e teve que abandonar o trabalho (Marochi, 

Maria Angélica, entrevista realizada em maio de 2019) 

Com Início de século XXI percebe-se que tem uma participação mais robusta de parte das 

mulheres nos movimentos e pastorais e  tais como movimento das capelinas, Apostolado da 

Oração, Legião de Maria, Associação das Senhoras de Caridade são Vicente de Paulo, 

Movimentos dos Irmãos, movimento Serra, Pastoral Catequética, pastoral do Idoso, pastoral 

social, Pastoral da Família Liturgia, grupos de cantos etc. Essa participação não somente restrita 

nos movimentos com devoção, mas mulheres começam assumir os trabalhos de iniciativas e 

organização, E paroquia São Pedro não é alheio as mudanças ocorridas dentro da própria igreja 

a partir de concilio Vat II. A atuação feminina vai destacando nos movimentos e pastorais tendo 

vários líderes na frente de trabalhos. Seja elas na frente pastoral catequética onde praticamente 

todas são mulheres. Além de ter também nas coordenações das pastorais como pastoral familiar, 

comunicação, ministros auxiliares da comunidade, pastoral social onde elas são mais atentas. O 

Seu papel e atuação no conselho econômico também de suma importância o que era 

inimaginável décadas atrás. Como as mulheres do Evangelho (João 4,7-27) elas são 

testemunhas e anunciadoras do amor de Cristo. 

Observa-se que ainda que esteja a atuação da mulher na comunidade ou na igreja ao 

longo dos séculos limitada, ela não deixa de ter uma influência grande na missão evangelizadora 

da igreja. Estando dentro do terceiro milênio cada vez mais ela vai assumindo seu protagonismo 

missionário. 

 Apresentando a Paroquia São Pedro  

Hoje a Paroquia São Pedro composto por mais ou menos 4mil fiéis sendo duas mil 

pessoas participando nas celebrações no fim de semana. Nessas celebrações a participação e 

atuação das mulheres é relevante. Percebe-se que todas as 30 catequistas são as mulheres. 

Elas organizam catequese familiar, participam de formação e preparam as celebrações com 

entusiasmo. Nas coordenações de pastorais e movimentos tais como liturgia, capelinhas, 

ministros auxiliares da comunidade, catequese, apostolado de oração, grupo de jovens, grupo de 
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Adolescentes, pastoral de coroinhas, pastoral social, pastoral da comunicação, pastoral 

vocacional são dirigidos por mulheres. A pastoral social composta de uma equipe de 10 mulheres 

todas elas com suas atenções voltadas as famílias carentes fazem um belíssimo trabalho. Nota-

se que pastorais mais atuantes como liturgia, catequese vê uma presença feminina mais forte. 

Também é notável é destaque sempre a atuação eficiente das mulheres nestas áreas. São líderes 

da comunidade organizam, tomam as iniciativas (Paroquia São Pedro, Livro Tombo) 

 

2 Fundamento teórico  

 

A pesquisa será fundamentada no campo teórico a partir de três áreas especificas: em 

primeiro lugar, buscaremos autores tanto teólogos como missiólogos que tratam sobre os 

assuntos que pretendemos pesquisar. Em segundo lugar trilharemos os caminhos dos 

documentos da Igreja, e finalmente em terceiro lugar, faremos uma pesquisa bibliográfica de 

material disponível na paroquia como na cúria diocesana.  

Igreja essencialmente missionaria que está em defesa de vida, é serva, peregrina, 

instrumento, sinal que está serviço dos pobres. Essa igreja missionaria tem o rumo. A missão é 

permanente e urgente. O essencial dessa missão é esperança como re-encantamento da vida, 

na partilha do pouco que temos e na articulação dos muitos que somos. Todos são convocados 

e enviados (Suess,2007). 

A missão salvifica de Deus aponta para  presença de Jesus Cristo e do espirito santo. A 

missão de Jesus se prologa através do Espirito Santo. A igreja tem conseciencia  e recebe essa 

missão e ela tem a tarefa de convocar e articular a diversidade de individuaos e entrelaçar a 

multiplicidade de projetos culturais de vida com projeto de Reino de Deus. Alé disso Deus não 

somente que envia em missão mas também é participante da missão. O Espirito Santo é 

protagonista dessa missão(Suess, p.54-59). Jesus enviou seus doscipulos anunciar a boa nova  

por esta ordem a igreja tem um compromisso missionario. Pode-se dizeer que  comunidades a 

caminho de transformação pessoal, coletiva, historicaa e movimento de esperança. 
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A missão da Igreja hoje é ser o mistério da presença de Deus na terra, manifestada 

principalmente através de um diálogo com as culturas e religiões e os pobres de nossos tempos, 

preservando os direitos humanos e melhorando a qualidade da história humana. (Kavunkal, 

p.901-913) 

A igreja por natureza é missionária segundo desígnio do pai. Ela tem sua origem na 

missão do filho e espirito Santo (AG,1291). Esse desígnio de Deus brota do amor frontal deus do 

qual é gerado filho e espirito santo e somos criados por sua imensa misericórdia e benignidade e 

assim convidados partilhar da sua vida e gloria. Deus chama o ser humano não individualmente, 

mas constitui-los um povo. O plano universal salvação de Deus realiza-se concretamente através 

do filho(ibid.1293)Jesus chamou os seu primeiros os apóstolos e enviou em missão e assim a 

igreja é enviada em missão e assim recebendo o mando do cristo a igreja se torna missionaria 

se faz presente a todos os homens e povos a conduzi-los a fé(ibid.1298).  

A carta APOSTOLICA MULIERIS DIGNITATEM consiste em uma reflexão sobre o 

mistério do ser humano manifestado no Verbo Encarnado, a fim de descobrir o lugar especial da 

mulher que foi a mãe de Jesus e nos leva compreender o que a mensagem do Evangelho tem a 

dizer à Igreja e à humanidade, sobre a dignidade e a vocação da mulher. A encíclica fala sobre a 

dignidade e a vocação da mulher. A mulher tem uma vocação extraordinária na vida da 

humanidade, porque é ela quem promove e gera a vida. A mulher é mãe e aquela que forma seu 

filho para Deus e para a sociedade. A mulher, na vida religiosa, também tem um papel 

extraordinário, pois entrega a vida para Deus no silêncio de uma vida de oração e contemplação. 

Na encíclica João Paulo II destaca duas vocações importantes da mulher:  maternidade e 

virgindade consagrada. A maternidade provoca o amor incondicional aos filhos; e a virgindade as 

consagradas que dedicam sua vida pelo amor ao próximo. (Mulieris Dignitatem, 2005). 

 Há certa lacuna na encíclica quando se refere com certa ênfase maior na maternidade e 

na virgindade. Tal ponto não deve levar a limitar a atuação das mulheres na sociedade, na política 

e na igreja. A reflexão proposta pelo papa não deve limitar perspectivas das mulheres pelo 
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contrário a encíclica deve ser o ponto de partida para atuarem com dinamismo e criatividade no 

mundo ao seu próximo. 

Anunciar a boa nova de Cristo é uma vocação própria da Igreja. Ela tem consciência de 

palavra viva de Jesus e o seu dever (EN 10). A igreja nasce de Jesus e tem estreita relação. Para 

igreja é evangelizar é levar a boa nova a todas as parcelas da humanidade. Evangelização têm 

um caráter de uma mudança interior da pessoa. Igreja procura converter a consciência pessoal 

e coletiva dos homens no meio da vida (EN 15). 

A obra da Evangelização de um dever fundamental do povo de Deus (AG35). percebe-se 

que não é um ato individual, mas de toda igreja. Não é uma tarefa dos bispos, padres, religiosos, 

mas também doa leigos. Esses últimos tem todas as possiblidades cristãs e evangélicas 

escondidas, já presentes e operantes nas coisas do mundo. O campo muito amplo no social, na 

política, e econômica, na família na educação dos filhos. 

Especificamente A exortação apostólica não se refere nada as tarefas na comunidade das 

mulheres. Ela está mais voltada o papel da igreja no cenário do mundo em globalização e das 

mudanças.  

O Papa salienta no documento Redemptoris Missio indicando que a tarefa fundamental 

da Igreja de todos os tempos e, particularmente, é a de dirigir o olhar do homem e orientar a 

consciência e experiência da humanidade inteira, para o mistério de Cristo. A encíclica 

Redemtoris Missio dá o impulso missionário que é a natureza íntima da vida cristã, e inspira 

também o ecumenismo no mundo. (Jo 17,21). Por tanto é um dever de todos a anunciar Cristo a 

todos os povos. Deus abre, à Igreja, os horizontes de uma humanidade mais preparada para a 

sementeira evangélica. A Igreja conhece e confessa Jesus como ‘Cristo, o Filho de Deus vivo’ 

(Mt 16, 16) testemunha e anuncia na igreja. Esta é auto comunicação de Deus (RMi 1-9). O Reino 

de Deus acontece numa Pessoa que tem o nome e o rosto de Jesus de Nazaré, imagem do Deus 

invisível.  A Igreja está totalmente ao serviço do Reino. Ela serve-o com o anúncio à conversão. 

Este é o primeiro serviço à vinda do Reino para cada pessoa e para a sociedade humana. A Igreja 

também é sacramento de salvação para toda a humanidade; a sua ação não se limita àqueles 



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

903 

somente aceitam a sua mensagem. Ela é força vital atuante no caminho da humanidade rumo ao 

Reino escatológico, é a promotora dos valores evangélicos entre os homens (ibid., 20). 

A missão da Igreja, tal como a de Jesus, é obra de Deus, e a ação do Espírito Santo. A 

Igreja enfrenta desafios, existem novas fronteiras, mas pede coragem no anuncio ou na nova 

evangelização Jesus enviou os Seus Apóstolos e nós herdamos essa missão universal a partir 

deles sem limites na sua integridade. (ibid.22-30). 

A missão Ad Gentes tem um horizonte imenso e não tem fronteiras e ela se concretiza 

num quadro real da situação: nos âmbitos territoriais, mundos e fenómenos sociais novos. e 

Áreas culturais, ou modernos areópagos. Todas as formas de atividade Se por um lado, parece 

que os homens vão no encalço da prosperidade material, mergulhando cada vez mais no 

consumismo materialista, por outro lado, manifesta-se a Cristo. angustiante procura de sentido, 

a necessidade de vida interior, o desejo de aprender novas formas e meios missionários se 

caracterizam pela consciência de promover a liberdade do homem, anunciando-lhe Jesus 

(ibid.32-40). A inculturação é guiada por dois princípios: a compatibilidade com o Evangelho e a 

comunhão com a Igreja universal e os bispos tem papel de serem defensores da fé (ibid.55-58). A 

encíclica da ênfase a missão é de todo povo de Deus. A missão em suas variadas formas é tarefa 

dos os fiéis. Desde os tempos do Cristianismo a participação dos leigos foi importante e até os 

tempos modernos não falta a tarefa importante dos leigos seja política, escolas, esfera social e 

cultural ((ibid. 71). 

Mais uma vez percebe-se que a encíclica fala da importância dos leigos na tarefa 

missionária, mas sem destacar qualquer o papel relevante da mulher na atividade missionaria. 

Na ocasião da jornada mundial da juventude em Rio o Papa preocupa com as atividades 

e importância da das mulheres dentro da igreja e destaca uma necessidade de uma profunda 

teologia da mulher. Na concepção do papa mulher é mais importante do que os bispos e os 

padres. Segundo o papa o papel da mulher na igreja não é feminismo, mas é direito de todos os 

batizados, até cogita a possiblidade de mulheres fazerem casamentos e batizarem. Ele diz "Não 
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nos podemos limitar às mulheres coroinhas, à presidenta da Caritas, à catequista. Tem que haver 

algo mais. É preciso fazer uma profunda teologia da mulher"(www.brasil.elbais.com/brasil/). 

O Papa Francisco tem dado os passos concretos visando importância das mulheres 

dentro igreja e justamente ele nomeou uma mulher jornalista espanhola Paloma García Ovejero, 

de 40 anos, a primeira mulher na história encarregada de transmitir a mensagem do Papa como 

sua vice-porta-voz. Também deu outro passo importante visando a responsabilidade das 

mulheres dentro da Igreja com a criação de uma comissão para estudar a possibilidade de 

chegarem ao diaconato(ibid.). Tudo isso demonstra a consciência que igreja tem na sua 

atualidade ao respeito das mulheres apesar de uma postura fechada no passado. 

Para Papa Francisco missão tem duas dimensões. A missão programática que consiste 

na realização de atos de índole missionária e a missão paradigmática que implica colocar em 

chave missionaria a atividade habitual das Igrejas particulares (Paulo Suess, p.254). ainda ele 

salienta a conversão pastoral e que faz parre de missão e da natureza missionaria(ibid.) isso 

significa autocritica e discernimento diante das novas realidades. 

Diante da situação Papa Francisco aponta para uma nova evangelização sonhando uma 

igreja missionaria com autocrítica e atenta aos sinais dos tempos. Ele nos fala de uma igreja que 

acompanha o caminho pondo-se em viagem com as pessoas, a igreja capaz de decifrar a fuga 

dos irmãos, uma igreja que trabalhe com cidadania dos seu filhos que estão no êxodo, uma igreja 

tenha acolhida daqueles que se afastaram, uma igreja que vai além daquilo que escuta, uma 

igreja mostre misericórdia aos feridos, uma igreja que volte dar o calor e inflame(Suess,p.255). 

Portanto essa igreja necessita alma e coração. Precisa olhar o novo horizonte e novos rostos, A 

atuação não poderia ser só de hierarquia da igreja, mas aqueles e aquelas que estão na periferia 

da nossa igreja de modo especificamente uma igreja com rosto feminino ou com calor materno. 
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3 Metodologia 

 

O trabalho se realizará através de pesquisa bibliográfica com a leitura e analise de material 

disponível em relação a paroquia São Pedro na diocese de São José dos Pinhais com atuação 

das mulheres. O material disponível nos arquivos de paroquia, no livro tombo e na diocese será 

analisado no contexto de atuação pastoral das mulheres. Será feita uma entrevista com autora 

Angélica Marochi que tem escritos sobre a cidade de São José dos Pinhais e sua cultura, tradição 

e religiosidade. O autor conduzirá o trabalho analisando o conceito da missão nos documentos 

da igreja e elaborando com ajuda dos vários autores. Nesse contexto da missão analisará e a 

postura do magistério eclesial em relação a atuação da mulher. Serão analisados os 

pronunciamentos de magistério eclesial e trazendo também dentro do contexto de América 

Latina. 

 

4 Resultados e discussão 

 

Hoje a Paroquia São Pedro composto por mais ou menos 4mil fiéis tem vasto campo de 

atuação pastoral. Percebe-se que motivados pelo espírito missionário do Papa Francisco e tendo 

consciência seu protagonismo as mulheres na comunidade querem atuar ativamente no trabalho 

pastoral e social. A sua atuação é marcante, elas querem fazer parte de uma igreja dinâmica, 

uma igreja missionaria e uma igreja em saída ainda que seja sua atuação no nível de ministério 

limitado (Ata da Assembleia 2018). A sua atuação nas pastorais, na evangelização, no campo 

demostra claramente um rosto de ternura, de compaixão, um rosto feminino de Deus e mesmo 

tempo faz levantar um questionamento até quando pode-se limitar seu papel no ministério da 

igreja? Uma pergunta legitima que faz igreja refletir e buscar novos caminhos e agir com 

sabedoria à luz do evangelho. 
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5 Considerações Finais 

 

Ao longo dos séculos a igreja foi amadurecendo na sua consciência da natureza 

missionaria. Os concílios, sínodos e as conferências episcopais ajudaram o batizado viver seu 

compromisso batismal. Cada vez o batizado foi ganhando seu espaço dentro da igreja até certos 

tempos atrás era reservado para uma parte da hierarquia da igreja. O leigo foi atuando dentro 

das comunidades a partir de uma nova visão do vaticano II. Mas ainda as mulheres tinham um 

papel tímida até década de 90. Os Últimos 30 anos elas tomam as inciativas pastorais tomando 

inciativas nos todos os campos de pastoral. Na paroquia São Pedro sua atuação é marcante. 

Percebe-se que cada vez mais elas estão disponíveis e buscam o conhecimento da igreja. 

 

Palavras chaves: Atuação Pastoral; Mulheres; Magistério Eclesial; Perspectiva Missionária; 

paroquia.  
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INTOLERÂNCIAS, RESPEITO À DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS: 

aproximações no âmbito do ensino religioso 

 

Maria Dalva de Oliveira Araujo350 

 

1 Introdução 

  

Na sociedade, cada vez mais, vem sendo acentuadas as situações de conflitos em 

diferentes contextos. Tais conflitos, muitas vezes motivados pela intolerância, provavelmente, 

revelam desconhecimento das diversidades oriundas de nossa etnia, da forma como nos 

constituímos enquanto seres humanos e do universo cultural de cada sociedade.  

 Ao aprofundarmos a nossa reflexão, certamente, vamos nos aproximar do homem que, 

desde sua origem, independente de crenças religiosas ou explicações científicas, vive cercado 

por disputas nas quais há uma tendência de soberania de uns sobre os outros, o que abrange a 

relação entre  gêneros, raça, religião, classe social, entre outras. Desse modo, a não aceitação 

do outro como legítimo outro, gera o desrespeito pelo diferente e, em consequência, surgem 

intolerâncias acabando por negligenciar o campo dos direitos humanos. Entretanto, quando se 

fala de intolerância, desrespeito ao diferente e os direitos humanos, surgem algumas questões: 

Diferente de quem ou de quê? Intolerância a quê? 

 As duas questões parecem sinalizar um parâmetro, um modelo a ser seguido e isso 

acontece, cotidianamente, a começar pelas relações familiares entre pais/filhos, esposo/esposa 

e, assim por diante. Muitas vezes, espera-se que os filhos sejam aquilo que seus pais projetaram, 

os filhos reclamam porque os pais não são da forma como eles idealizam ou idealizaram. Isso se 
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estende para os relacionamentos conjugais nos quais o esposo reclama porque a esposa não é 

aquela que ele idealizava e vice-versa.  

 Trata-se de uma tendência da humanidade que, segundo Maturana & Varela (2001, apud 

ARAUJO, 2016, p. 97), acredita “viver num mundo de certezas, de sólida perspectiva não 

contestada, em que nossas convicções provam que as coisas são somente como as vemos e 

não existe alternativa para aquilo que nos parece certo”. Segundo os autores, essa tendência 

parece permear todas as situações de intolerâncias e desrespeito à diversidade, cujas 

consequências acabam afetando os direitos humanos. 

 As reflexões que os questionamentos iniciais instigam são bastante complexas e 

necessitam de espaços amplos de discussão e reflexão. Porém, um aspecto que não pode ser 

esquecido diz respeito ao “ser humano” e suas ações, capazes de potencializar ou amenizar as 

situações vivenciadas. Seja qual for a sua instância social, ele é um ser de interações, na família, 

no ambiente profissional, na sociedade de modo geral, portanto, é um ser de convivência.  

Nesse sentido, abordaremos neste artigo reflexões para a convivência das pessoas a 

partir do âmbito escolar. A intenção é discutir sobre o tratamento das intolerâncias, do respeito à 

diversidade e aos direitos humanos em aulas de Ensino Religioso (ER). Para tanto, destacamos 

depoimentos de uma Professora Colaboradora (PC) coletados em 4 (quatro) reuniões de 

planejamento com docentes de Ensino Religioso (ER) realizadas na cidade de Campina Grande, 

durante a realização do mestrado em Ciências das Religiões do Programa de Pós-Graduação da 

UFPB.  

Portanto, constituem-se objetivos desse artigo verificar como se refletem as orientações 

para o trabalho em torno do tema intolerância, respeito à diversidade e aos direitos humanos em 

aulas de ER e tecer algumas reflexões teóricas que possam ampliar a compreensão sobre as 

múltiplas dimensões do ser humano, a partir do contexto do Ensino Religioso.  

Para o estudo proposto, dentre as leituras que contribuíram para as reflexões aqui 

apresentadas, destacamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos (2009) e os autores 

Smarjassi (2011), Serra, (2016), Torralba (2012) e Höhr (2013), entre outros. 
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2 Fundamentação teórica 

 

 Ao tratar de questões relacionadas a intolerâncias, respeito à diversidade e direitos 

humanos, um aspecto que sempre impacta diz respeito ao fundamentalismo religioso que não 

constitui uma doutrina em si, “mas uma forma de interpretar e viver a doutrina”, segundo Boff 

(apud SERRA, 2016, p.74).  Isso abrange uma face egocêntrica em que o único ponto de vista 

aceito como “verdade” é aquele de quem adere à doutrina, provocando um obstáculo ao diálogo. 

 Entretanto, falar de pontos de vista sinaliza a percepção a partir de um determinado ponto, 

ou seja, do ponto onde aquele que vê se encontra, muitas vezes, fechado em uma determinada 

religião, em que o “templo” é considerado o espaço de salvação. Servir a Deus para estas 

pessoas é confundido com frequentar o templo religioso, cumprir rigorosamente com as regras 

sem  envolvimento ético com  o outro, quer seja do contexto social ou mesmo com a natureza. 

Estas reflexões, se bem analisadas, se voltam para a figura humana em suas interrelações, 

inerentes ao seu convívio social desde o nascimento.  

 Logo, o ser humano precisa potencializar uma reflexividade pluralista que sustente diálogo 

e o respeito entre a diversidade existente na sociedade, não se limitando a apenas uma visão, às 

vezes castradora de si próprio, de seu potencial humano de “ser”. Essa reflexividade pluralista 

precisa iniciar-se pelo próprio reconhecimento de si enquanto um ser de múltiplas dimensões que 

se constituí na medida em que convive com o outro, com a natureza e com o mundo de modo 

geral, o que demanda a “promoção do direito à diferença  e para a superação da mera tolerância 

em prol de uma efetiva celebração da diversidade” (SERRA, 2016, p. 77) . 

A busca por essa abordagem pluralista do próprio ser humano, de suas múltiplas 

dimensões, tem sido objeto de estudo de muitos pesquisadores, Na perspectiva da inserção da 

dimensão espiritual associada à dimensão física, mental e emocional, Röhr  (213, p. 21), declara 

que “a espiritualidade é parte fundamental e perene da humanização do ser humano”. 

Torralba (2012), por sua vez, amplia o conjunto das inteligências múltiplas do ser humano 

mapeado por Howard Gardner, acrescentando a inteligência espiritual. Para ele, somada as 
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inteligências já reveladas há outra, que é a inteligência espiritual e está ligada ao desenvolvimento 

pleno da pessoa. Esse pesquisador afirma que toda pessoa espiritualmente formada é tolerante 

e que a intolerância é resultado de uma atrofia espiritual, pois consiste na incapacidade de aceitar 

os outros em virtude da pessoa se encontrar presa, ou fechada, em suas próprias ideias, 

convicções ou crenças que tenta impor aos outros.  

 A atrofia espiritual, segundo o autor, é grave porque fragiliza as interações sociais e 

cultivar essa inteligência é levar o indivíduo a transcender a si próprio na medida em que se 

distancia do seu próprio mundo e de suas ideias para acolher ideologias e convicções diferentes 

de outros do seu entorno. Ele destaca o valor de uma educação que contemple essa dimensão 

de modo transversal, aberto a todos sem vinculação com credos políticos e/ou religiosos em 

particular.  

 Corroborando com esse pensamento, encontramos a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (2009, p. 4) quando afirma no Artigo I, que “todos os seres humanos nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns 

aos outros com espírito de fraternidade”. Trata-se, assim, da aceitação de si e do outro com suas 

particularidades, viabilizando interações harmoniosas, sem manipulação, nem dominação.  

Os argumentos do Artigo I admitem a integralidade do ser humano que abrange, além da 

razão, a consciência, ou seja, uma dimensão humana mais abrangente e, intimamente ligada à 

espiritualidade. Logo, corresponde a algo a ser trabalhado nas práticas educativas, relacionadas 

à instrução.  

Dessa forma, o mencionado documento deixa claro o protagonismo humano necessário 

tanto no que se refere ao desenvolvimento próprio da pessoa, como ao desenvolvimento da 

comunidade maior. Isto é denominado por Röhr (2013, p. 243) de uma “relação vivente” no 

contexto educacional contribuindo para o mundo, pois, é a partir das pessoas, de suas interações 

e do verdadeiro compromisso com o aspecto social, que se torna viável um mundo melhor. 

Portanto, a formação de pessoas conectadas, inicialmente, consigo, com as demais 

pessoas e com o mundo abrange ampliação de sua visão para além de si mesmas, ampliar a 
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visão do mundo como um Todo integrado e da pessoa inserida nesse Todo, fazendo parte dele. 

Trata-se de viabilizar o protagonismo humano na superação de intolerâncias, promover o respeito 

à diversidade e, desse modo, garantir a efetivação dos direitos humanos. 

 

3 Metodologia 

 

Este trabalho consiste em resultados de um estudo de campo realizado durante o 

mestrado em Ciências das Religiões em 2014, e seguiu as recomendações do Comitê de Ética 

em Pesquisa. Foram utilizados como instrumentos de pesquisa: 1) questionário semiestruturado 

aplicado junto a 41 (quarenta e um) estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental numa escola 

pública situada em Campina Grande/PB e 2) observação não-participante em 4 (quatro) reuniões 

de planejamento com docentes de ER dos municípios integrantes da Terceira Gerência Regional 

de Ensino da Paraíba, sediadas na cidade de Campina Grande/PB.  

Para os propósitos desse trabalho, selecionamos os depoimentos da Professora 

Colaboradora (PC), que mediava as reuniões com os docentes de ER. A escolha dos 

depoimentos ocorreu pelo fato de a professora além de atuar em sala de aula, colaborar junto à 

coordenadora pedagógica de ER na mediação das reuniões. Trata-se, desse modo, de um estudo 

de campo a partir do qual utilizamos a análise de conteúdo dos referidos depoimentos que se 

apresentaram mais significativos para o tema em pauta, ou seja, que refletem sintonia com a 

questão da intolerância, do respeito à diversidade e dos direitos humanos em aulas de ER. 

Foi possível eleger 2 (duas) categorias para a análise e discussão, que denominamos: 

Categoria 1 (C1) e Categoria 2 (C2): 

C1: Protagonismo humano relacionado aos direitos e deveres; 

C2: Tratamento em relação à intolerância e respeito à diversidade.  
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4 Resultados e Discussão 

 
“Professora, espiritismo é coisa do diabo”. 

 

A expressão acima foi de um estudante, aluno da Professora Colaboradora (PC). Trata-

se de uma situação vivenciada em sua própria sala na aula de ER e relatada durante uma das 

reuniões. A expressão do estudante aparenta refletir intolerância e desrespeito à diversidade, 

mas foi utilizada pela PC para introduzir o protagonismo humano que integra os direitos humanos 

e abrange também os deveres, o que nos pareceu integrar de modo mais significativo a Categoria 

1 (C1) desse estudo. A professora afirmou que, diante da afirmação do estudante, fez as 

seguintes perguntas a ele: “O que é o diabo? Ou, mais precisamente: Quem é o diabo?”. Ao que 

o estudante respondeu associando o diabo ao mal. Então, ela explicou que tanto o bem como o 

mal estão nas pessoas e, não fora delas, ou em algum outro ser, muito menos em uma religião. 

Da mesma forma ocorre com o bem, pois ele só pode existir a partir do coração das pessoas. É 

nesse terreno fértil do ser humano que tudo pode ser manifestado, tanto o bem como o mal. 

Outro ponto observado foi a explicação da PC para os demais professores presentes na 

reunião sobre a necessidade de trabalhar o protagonismo dos estudantes, a responsabilidade de 

cada um por seus próprios atos e atitudes. Ela fez o seguinte questionamento: 

 
Por que os estudantes se envolvem com drogas? O aluno tem que perceber que 
a vida é dele e é ele que tem que conduzir. 
 

Sem pretendermos limitar a problemática do uso de drogas, que em nosso entendimento 

é bastante profunda e envolve também questões sociais, a fala da professora retrata a 

importância de que o estudante precisa assumir a responsabilidade pelos seus atos, embora 

saibamos que, muitas vezes, ele é induzido e acaba se tornando mais vítima do que réu no 

processo. 

A terceira expressão da PC escolhida para a reflexão nesta categoria foi: 

 
É preciso assumir a dimensão transcendente da vida humana. 
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Falar da dimensão transcendente da vida humana reporta à questão da integralidade do 

ser que abrange sua espiritualidade, ligada intimamente à consciência. Muitas vezes, a ausência 

dessa dimensão poderá gerar um vazio ou uma angústia existencial. Nas palavras de Smarjassi 

(2011, p. 250) “a angústia existencial é um fato concreto que instiga a busca na transcendência 

de respostas para o sentido da vida”. Este aspecto retrata a importância do ser humano assumir 

o seu potencial interior ligado à consciência de uma força maior para além do corpo físico, mental 

e que perpassa também o campo emocional.  

Com base em Boff (2009), a referida pesquisadora introduz a espiritualidade relacionada 

ao espírito, retratando a “unidade sagrada do ser humano vivo que é a convivência dinâmica de 

matéria e de espírito entrelaçados e inter-retro-conectados”. Desse modo, insere o homem numa 

“sinfonia de múltiplas dimensões”. (BOFF, 2019, apud SMARJASSI, 2011, p. 251).  

Compartilhando com essa ideia de protagonismo humano em relação à dimensão 

transcendente da vida, Röhr (2013, p. 72) também ressalta a espiritualidade, ou dimensão 

espiritual como condição imprescindível. Para ele “a dimensão espiritual é a única forma de 

acesso ao transcendente”. Trata-se de transpor, ir além do corpo físico e mental, reconhecer um 

pensamento, por exemplo, quando provoca desconforto e, automaticamente, mudar esse 

pensamento para algo melhor, parece consistir numa possibilidade de transcender. 

Apesar das Categorias 1 e 2 se inter-relacionarem, destacamos na C2 três expressões no 

âmbito dos depoimentos da PC direcionadas aos demais professores, que revelam a forma como 

a questão da intolerância e o respeito à diversidade precisa ser abordada em sala de aula: 

 
O problema da humanidade é a imposição de uma cultura em detrimento de 
outras. 
 
É preciso cultivar o respeito a tudo que faz parte da natureza. 
 

Com relação a estas expressões, Smarjassi (2011, p. 250) ressalta o valor da prática do 

ER ser permeada pelo “pensamento da complexidade e da religação dos saberes, deverá 

resguardar a alteridade no intuito de se erradicar a intolerância, o fanatismo, o fundamentalismo 
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para defender o respeito aos outros como via de se alcançar a unidade na diversidade”. Nesse 

sentido percebe o conhecimento no ER como algo dinâmico permeado por encontros “do sujeito 

com o outro, com a natureza, com o diferente, com a arte, com a literatura, com a metáfora, com 

o transcendente e consigo mesmo” (p.252). 

Vale ressaltar que falar da perspectiva de “erradicação” da intolerância, o fanatismo, o 

fundamentalismo em prol de alcançar o respeito aos outros parece retratar uma longa estrada. 

Porém, partir do estudo do protagonismo de cada pessoa no sentido de ter claro sua 

interdependência de todos os outros, incluindo tudo o que faz parte da natureza, por exemplo, é 

contribuir não só para o reconhecimento da unidade na diversidade, mas também da diversidade 

na unidade, uma vez que nenhum ser humano sobrevive sem interação, com o outro, com a 

natureza e com tudo o que representa a possibilidade de viver. 

Nessa perspectiva, a educação formal precisa dar abertura para o estudante expressar 

suas vivências, seus sentimentos em relação às questões tratadas nas aulas, pois é uma maneira 

de possibilitar à entrada da diversidade vivida por eles nos conteúdos.  Outra expressão da PC 

destacada nesse sentido foi a seguinte: 

 
Abrir espaço para o aluno faz com que eles se sintam motivados. 
 

Considerar no currículo escolar esse espaço, essa abertura dando vez e voz ao estudante, 

parece representar um primeiro passo na viabilização do respeito à diversidade. Na medida em 

que cada um deles tiver a oportunidade de socializar suas experiências de vida quer sejam 

relacionadas com o fenômeno religioso ou a não vivência de religiosidade, provavelmente, o 

cenário da sala de aula ficará enriquecido com uma diversidade viva, dinâmica que não está 

distante.  

Dessa forma, a interação entre os estudantes e deles com a prática pedagógica poderá 

viabilizar, concomitantemente, um processo de construção do conhecimento associado ao 

respeito à diversidade e superação das intolerâncias. Por outro lado, retrata também o 

protagonismo em relação aos direitos e deveres para consigo e com a humanidade. 
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Afinal, conforme afirma Röhr (2013, p. 243) “para se formar a pessoa e com isso para a 

construção de uma grande comunidade - que cresce a partir das pessoas e das relações entre 

elas – tudo depende de até que ponto o homem se envolve de fato com o mundo”. Isso exige 

adentrar o estudo e a vivência no cotidiano de valores e atitudes coerentes com o sentimento de 

respeito a todo tipo de diversidade.  

Assim, é possível que os direitos humanos sejam garantidos e, consequentemente, 

possam ser superados os comportamentos de intolerâncias e desrespeito à diversidade, pois, o 

nosso percurso histórico vem demonstrando, que leis e decretos, em si, não são suficientes. É 

preciso a expansão da consciência de tudo isso que nos envolve e o comprometimento de cada 

um para o bem de todos e de tudo. 

 

5 Considerações Finais 

 

 As reflexões tecidas neste trabalho sinalizam algumas perspectivas viáveis ao processo 

educacional para ampliar o olhar sobre a formação humana. Parece salutar aproximar o campo 

da espiritualidade aos estudos relacionados tendo em vista potencializar a capacidade de 

convivência harmoniosa onde os direitos humanos possam ser garantidos a partir do 

protagonismo das próprias pessoas.  

Para isso o ER, enquanto componente curricular da educação básica aparenta consistir 

um terreno fértil, pois na dinâmica de seu conteúdo é viável introduzir a ética da alteridade que 

se assenta na perspectiva de respeito à diversidade enquanto processo natural que, em si, retrata 

a questão da tolerância. 

Com esse estudo propomos que a formação de profissionais para o campo educacional 

possa contemplar uma visão mais ampliada do ser humano com suas múltiplas dimensões e 

inter-relações, especialmente, no que se refere aos profissionais para atuarem no ER isso parece 

imprescindível.  Em face da necessidade de que esse componente curricular possa contribuir 

para superar atitudes de intolerâncias, desrespeito à diversidade e, dessa forma, também 
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viabilizar a efetivação dos direitos humanos, propomos iniciar pela implementação do processo 

de formação continuada.  

 

Palavras-chaves: Intolerâncias; Diversidade; Direitos Humanos; Ensino Religioso. 
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A REFORMA DE EZEQUIAS: o poder, religião e a monolatria 

 

José Carlos Cruqui351 

 

1 Introdução 

 

Na Bíblia encontramos muitos textos que dependendo da hermenêutica empregada, 

podem inspirar concepções e teologias fundamentalistas e intolerantes diante de crenças 

diferentes da nossa. 

Esta pesquisa tem como tema: “A reforma de Ezequias”. Uma análise, valendo-se da 

arqueologia e da leitura crítica da Bíblia, da narrativa desta reforma registrada em 2 Reis 18, 

tendo como objetivo investigar os interesses por trás desta reforma, buscando comprovar a 

suspeita de violência e poder contidos na reforma promovida por Ezequias.  

A aliança entre poderes religiosos e econômico-políticos que muitas vezes conforma a 

religião oficial, pode ter sido a responsável por tanta violência registrada na Bíblia. Muito mais do 

que religião, monolatria ou monoteísmo, os poderes políticos têm seus interesses relacionados à 

exploração e à dominação, ao colonialismo e imperialismo.Conseguimos enxergar um caráter 

violento na imposição da monolatria promovida pela reforma de Ezequias, quando com violência 

e intolerância, destrói altares, proíbe cultos a outros Deuses e fora de Jerusalém centralizando 

assim a adoração somente em Jerusalém, suspeita-se que pode ter outros interesses que não 

fossem apenas os religiosos, e sim um interesse político envolvido em tais ações.  

Cabe aqui uma reflexão para retornar à temática da palavra de Deus, e um 

questionamento: a diversidade de Divindades e de práticas religiosas eram aceitas no antigo 

Israel? Como surgiram os relatos de violência contra determinadas práticas religiosas em Israel? 

Esta religião violenta e estes relatos estariam ligados a projetos de dominação política? 

 
351 Mestrando em Teologia, pela PUCPR, contato: jcruqui@gmail.com 
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Propõe-se uma investigação que permita elucidar a origem de alguns relatos violentos 

descritos na Bíblia, buscando promover uma leitura libertadora dos textos bíblicos, afim de que 

os mesmos não sejam mais utilizados de forma a promover violência e a intolerância. 

 

2 Do politeísmo ao monoteísmo 

 

A transição do politeísmo para o monoteísmo passa pela monolatria iniciada 

provavelmente nos dias de Ezequias. Essa transição é mostrada na Bíblia com uma série de 

textos que estão carregados de violência e intolerância. Suspeita-se que a transição da nação de 

Judá em direção à monolatria e depois ao monoteísmo seja influenciada e talvez patrocinada 

pela aliança com o poder político e econômico. 

 É possível que a elaboração de uma religião oficial, resultante da simbiose entre religião 

e poder político, tenha sido a responsável pela primazia de Yahweh em detrimento a outros 

deuses, que também eram cultuados em Israel desde os primórdios de Israel até os dias de 

Ezequias e de Josias, e inclusive após eles, clandestinamente (Zc 5,5-11). 

Uma destas passagens bíblicas que se mal interpretada, pode ser utilizada como 

inspiradora de intolerâncias, é a Reforma de Ezequias. Numa leitura sincrônica e sem considerar 

a historiografia deuteronomista, enxergamos na reforma de Ezequias – a centralização do culto 

e a exclusiva adoração a Yahweh – como obras de um piedoso e devoto rei, que ao ver seu povo 

desviando-se da adoração genuína ao seu Deus, procura estabelecer padrões de adoração e 

culto, rejeita e quebra altares de outros deuses, desfaz locais de cultos, alegando um retorno a 

tradição e a devoção de Yahweh o único Deus a quem deveriam adorar. 

Reimer (2009, p.22) relata que a leitura sincrônica da bíblia pode nos levar a dedução da 

existência de um monoteísmo originário. E podemos também pressupor que o povo de Israel e 

Judá, eram monoteístas desde um passado remoto, que por vezes desviavam-se pela influência 

de seus povos vizinhos. 
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3 O Politeísmo presente em Judá nos dias de Ezequias 

 

Haroldo Reimer (2009, p. 22) relata que quando fazemos uma leitura sincrônica dos textos 

da Bíblia em especial no Pentateuco, encontramos a manifestação de Yahweh, como criador de 

todas as coisas, e relacionando-se com o homem. Nisso, segundo o autor, o que temos é uma 

projeção da ideia de um Deus único e originador de tudo:  

É Ideia também presente neste autor, de que somos levados a pensar que esse 

“monoteísmo” das origens, foi deturpado por meio de várias formas de adoração a outras 

divindades, ao longo da história. Essa é uma conclusão a que chegamos após uma leitura 

sincrônica dos textos, porém a arqueologia tem mostrado um politeísmo presente em Israel e 

Judá. 

O culto somente a Yahweh foi imposto por Ezequias como também foi a centralização de 

culto em Jerusalém, com intenções de benefícios estratégicos em face da campanha Assíria. Por 

trás dos relatos desse projeto de resistência emergencial de Ezequias, suspeita-se haver um 

programa deuteronômico com intenções de reestruturação permanente do sistema político-

cultual.  

 

4 Metodologia 

 

A pesquisa se baseia no estudo crítico das escrituras e em novas descobertas 

arqueológicas e na revisão de literatura. Buscando investigar a presença do politeísmo presente 

em Israel nos dias de Ezequias, e a passagem pela monolatria em direção ao monoteísmo. 

Suspeita-se de Interesses políticos e intenções de poder presente nos atos de centralização de 

culto em Jerusalém e não um ato piedoso de um Rei devoto.  
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5 Resultados e Discussão 

 

Pesquisas arqueológicas mostram que a ideia de um monoteísmo originário em Israel e a 

cananeização do culto não é uma verdade histórica. O que se encontra é um politeísmo que aos 

poucos converge em direção ao monoteísmo passando pela monolatria. 

 Israel Finkelstein e Neil Silberman (2003, p. 318) afirmam que a idolatria do povo de Judá 

não foi uma ruptura de seu antigo monoteísmo. Em vez disso, era a maneira religiosa costumeira 

como o povo de Judá expressava sua veneração religiosa há centenas de anos. 

 Postula-se pela arqueologia e por análises críticas, que no contexto histórico dos dias de 

Ezequias perdurava na verdade um pluralismo religioso.  

 Concorda com a ideia de um Israel politeísta o estudioso de arqueologia Kaefer (2015, p. 

61) Nos diz que se prestava cultos a vários deuses e deusas, com preferência aos deuses da 

fertilidade, como Baal e suas consortes Aserá e Astarte.  

 A centralização de culto em Jerusalém e a proibição da adoração a outros deuses, são 

aspectos da reforma de Ezequias. 

 Os cultos tidos como “estrangeiros” foram então rejeitados diante do culto a Yahweh. Von 

Rad (2006, p. 42) menciona a intolerância cometida diante das outras formas de culto, em favor 

do culto a Yahweh. Von Rad nos diz que os peregrinos eram obrigados a se compromoter em ato 

solene, e a renunciar tudo o que os mantivesse preso a outras formas de Culto, tais como imagens 

divinas, objetos de culto, realizou-se assim a rejeição dos cultos estrangeiros e a preservação da 

fé em Javé. 

Pinsky (2001, p. 139) atribui aos judeus a instituição do monoteísmo ético, afirmando que 

com eles nasceu esse tipo de monoteísmo, diz que “Iavé evoluiu de um deus tribal para um deus 

universal; de um deus de guerra, senhor dos exércitos, para um juiz sereno, consciência social e 

individual”. 

Percebe-se então uma intolerância praticada contra os cultos agrários praticados em Judá 

neste período, na centralização da adoração a Yahweh. Ignora-se todo e qualquer culto que não 
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esteja chancelado pelo rei. Inclusive locais de adoração agora destruídos e proibidos, o único 

local do culto oficial seria somente no templo e em Jerusalém, e o único Deus aceito e venerado 

Yahweh.  

 

A monolatria como parte do projeto de poder de Ezequias 

Quanto a questão da instituição da monolatria, acredita-se que tenha iniciado com a 

reforma de Ezequias, fazendo parte de um projeto de resistência, mas que na verdade se 

configurava em intenções de poder com a centralização do culto em Jerusalém. Em muitas 

ocasiões o surgimento da monolatria é por vezes confundido com monoteísmo, mas é importante 

mencionar que a monolatria está no caminho, e que a passagem pela monolatria fez parte do 

processo da instituição desse monoteísmo. 

Diversos autores entre eles Rothlin e Roux (2013) mencionam que descobertas 

arqueológicas de figuras antropomórficas e zoomórficas, e ícones, sugerem que a reforma de 

Ezequias não era iconoclástica, mas limitada a erradicação de santuários locais, visando a 

centralização do culto com interesses políticos, econômicos e estratégicos. 

Parece que o projeto de Ezequias não tinha apenas interesse em resistir ao cerco de 

Senaqueribe, porém a motivação era muito mais política e econômica do que retorno de adoração 

só a Yahweh. Contudo, o caráter transitório depõe contra a reforma de Ezequias, há dúvidas 

quanto a esse retorno a adoração exclusiva de Yahweh, ainda que o deuteronomista utilize-se 

da tríade (altares, colunas e postes sagrados), tente mostrar as características religiosas 

presente. A reforma de Ezequias conforme está descrita na bíblia, nos diz que ele removeu os 

altares, quebrou colunas sagradas e derrubou postes sagrados, descrito em 2Rs 18.4. 

 Conforme alerta Rendtorff (1998, p.26), o deuteronomista de maneira alguma pretendia 

escrever a história política da época dos reis, mas que sua intenção era apresentar como essa 

época se relacionava com as exigências de Deus, assim como ele as entendia. Ele tinha uma 

visão negativa, por esta razão fez seu resumo como uma história de apostasia progressiva.  
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 Lowery (2004, p. 236) questiona o caráter permanente da reforma de Ezequias, apontando 

indícios fortes de um caráter transitório presente. Para provar sua suspeita ele faz uso da palavra 

original “hēsir” utilizada para remover no hebraico, tem como raiz, SWR, cujo o significado seria 

“desviar352”, indicando mudança de curso, seja moral, legal ou política. 

 A figura do rei Ezequias, é então exaltada em textos bíblicos pela reforma que fez. Porém 

quando consideramos uma análise arqueológica e a utilização da historiografia deuteronomista, 

essa figura de um grande legislador fica no mínimo ofuscada. Ezequias é um personagem 

importante dentro da história contada de Israel, ainda que seja questionável sua obra.  

Romer (2016, p. 106) diz que os redatores deuteronomistas cantam louvores a Ezequias, 

porém ele dirigiu uma política de resistência antiassíria muito suicida, que culminou numa 

ocupação e uma redução de territórios do pequeno reino de Judá. Contudo é justamente por 

causa dessa política antiassíria que ele é apresentado e elogiado de forma tão positiva.  

 

A reforma de ezequias e a violência presente na religião  

Não há como falar da violência envolvida na reforma de Ezequias, sem esbarrarmos em 

todo o contexto de violência presente na religião judaico-cristã. Mas o que se pretende é evitar a 

interpretação de tal violência como atos divinos, oferecer essa provocação no pensamento em 

que de um lado estão os atos do Rei com inegáveis intenções de poder e império e que por vezes 

tais atos são atribuídos a um Deus que se denomina amor e vida. Parece-nos no mínimo 

contraditório e inaceitável tal associação. 

O Estudioso Antônio Carlos Magalhães (2007, p. 17), chega a mencionar um certo fascínio 

presente entre a tradição judaico-cristã e a violência, não me é estranho então pensar que o 

cristianismo tenha herdado tal fascínio ainda que veladamente. O que deve ser evitado e nunca 

estimulado é que tal fascínio acabe culminando em um “padrão”, devemos promover uma cultura 

de tolerância afim de que o fascínio da violência que porventura ainda esteja presente nas 

 
352 Econtramos outras possibilidades para o termo “hesir”: direcionar, cessar, desviar, remover, levar embora. 
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religiões de matriz judaico-cristã, não seja assimilado como verdade e que portando não estimule 

atos de intolerância e violência, alegando-se estar cumprindo a palavra de Deus. 

Claro que a percepção da violência no contexto religioso por vezes é difícil ser notada, e 

chega a aparecer como uma forma “piedosa”, uma justificativa das ações daquele que as pratica. 

Elisa Rodrigues (2019, p. 62), diz que a violência no meio religioso não se dá apenas em atos de 

depredação de espaços sagrados e ataques a entidades religiosas, e símbolos da fé 

materializadas em forma de imagens, mas que por vezes a violência pode ser identificada em 

outras escalas e nem sempre visíveis, citando como exemplo a desqualificação de símbolos 

religiosos e depreciação de práticas religiosas de certos grupos.  

 

6 Considerações Finais 

 

O que procuramos alertar é para os riscos presentes quando efetuamos uma leitura 

sincrônica do texto bíblico, essa leitura de forma linear não permite a visão acurada dos atos 

descritos e atribuídos a Ezequias no ato de sua reforma. Sendo então necessário fazer uso de 

uma leitura diacrônica desses relatos, para que possamos enxergar os objetivos e intentos de tal 

reforma. 

Conhecer o contexto da reforma, até que ponto ela influenciou na forma de culto do povo 

de Judá, nos fará perceber que em nome de Deus e do poder econômico e de um controle político, 

foram cometidas atrocidades contra cultos em Judá, seja na capital Jerusalém ou fora dela. 

Altares foram removidos, cultos até então legítimos e praticados como herança familiar foram 

proibidos, e tornaram-se marginais. Recebendo o selo de legitimo apenas aquele praticado no 

grande templo em Jerusalém, tendo como único Deus aquele que era o Deus oficial do Rei, 

Yahwéh, esse é o seu nome. 

 A questão da centralização do culto era na verdade uma estratégia de cunho não só 

religioso, mas também político, econômico, militar e social. No contexto da campanha contra a 

Assíria, a eliminação de qualquer divindade fez parte do movimento de resistência ao império. 
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 Conclui-se que existia culto a Yhweh no templo de Jerusalém, porém também se conclui 

que esse culto não era único. Existiam, comprovados pela arqueologia, outros cultos tanto na 

capital como na zona rural. Era um culto plural, onde venerava-se a Yahweh juntamente com 

outros deuses e deusas. O que se pretende então com esta constatação é despertar para o 

respeito a outros cultos, pregando uma convivência pacífica, acolhedora, reconhecendo a igual 

dignidade das outras formas de adoração. 

Parece-nos que as ações realizadas diante do poder Assírio visavam não apenas a 

resistência, mas questões que envolviam as esferas econômicas e políticas. Então a forma como 

a reforma foi executada cremos que a custa de muita violência exposta e praticada em nome de 

Deus. Especialmente quando esses relatos são integrados na redação deuteronomista e lhes 

confere o selo de sagrados, colocando-os na boca de Deus, visando legitimar uma violência 

perpetrada para beneficiar o grupo social dominante e a elite governante. 

Com estas reflexões procuramos produzir uma hermenêutica sadia, afim de que os textos 

violentos que foram utilizados para legitimar os atos da reforma, não sejam utilizados de forma 

fundamentalista e nem defendam um idealismo desprovido da verdade. 

 Há textos que se mal interpretados ou ensinados dentro de certos contextos podem gerar 

pensamentos anti-ecumênicos, fomentar a intolerância religiosa, e a discriminação de classe. E 

inclusive até fomentar pensamentos e ações xenofóbicas, homofóbicas, racistas e outras. 

Atualizando a pesquisa para nossos dias e nossas comunidades, podemos entender e 

fazer leituras desses textos de uma maneira que nos levem a ter uma compreensão maior e 

melhor das escrituras, ficando distante dessas fórmulas e de questões de poder presentes nos 

textos. Queremos assim promover uma cultura de paz e tolerância diante de outras formas de 

pensar e cultuar. 

Umas das conclusões a que pode-se chegar com as afirmações postuladas é atribuir a 

religião e ao fenômeno religioso como fatores originários ou estimulantes da violência. 

Contudo nos alerta o Dr. Frederico Pieper (2019, p. 19) que ainda que se pense que as 

religiões sejam responsáveis por grande parte da violência e dor existente, guerras e desgraças, 
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ele afirma que não podemos acreditar que as coisas seriam melhores sem as religiões. 

Exatamente porque a religião surge como a resposta ao desamparo e a dor, e se ela aparece 

como respostas a estas indagações, o autor questiona: “como pode ela mesma ser a causa 

daquilo que lhe dá origem e sustentação?”.  

Acreditamos que não está no sagrado a violência, mas na interpretação que se faz deste 

sagrado é que pode abrir precedentes para se atribuir ao fator religião a responsabilidade por 

grande parte da violência existente no mundo. Não se trata apenas de suprimir textos violentos 

da Bíblia, ou esconder tais registros, pelo contrário devemos expor uma nova hermenêutica de 

tais textos, ouvindo não apenas a voz da tradição.  

Textos como os presentes na reforma de Ezequias podem estimular qualquer forma e 

prática de intolerâncias se forem mal interpretados e utilizados como uma forma de ação piedosa 

em direção a vontade de Yahveh. O que se pretende com a pesquisa apresentada é levar a uma 

hermenêutica que não permita tal ação, deixando claro os objetivos e interesses presentes em 

tal reforma. 

Karen Armstrong, em seu livro Campos de Sangue (2009), discute a origem da violência, 

e nessa pesquisa ela nos diz que é importante perceber que até o período moderno não havia 

distinção entre a religião e política. As ideologias políticas do mundo eram imbuídas de religião e 

portanto, a religião estaria envolvida na violência do Estado e do Império. 

É, portanto, uma ideia recente e moderna essa separação de política e religião, política 

geralmente implica em ganância, desejo de poder através da posse de recursos, invasão de 

outros Estados para obter mais poder, seria portanto isso uma raiz de grande parte da violência 

que encontramos presentes no mundo. Então pensamos que a religião em si, não é a geradora 

da violência, mas a associação de ambas. 

  

Palavras-chave: Intolerância; Violência; Fundamentalismo; Monolatria; Politeísmo;  
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πιστις (PISTIS) NA PALAVRA DE DEUS: aceitação e Perseverança – Uma Leitura 

de Hb 11 

 

Osni Pavão dos Anjos353 

 

1 Introdução 

 

Este trabalho de aprofundamento exegético e hermenêutico da Carta aos Hebreus é o 

resultado do estudo bíblico realizado pelo grupo de pesquisa de mestrandos e doutorandos em 

Sagrada Escritura da PUC-PR. 

Especificamente neste estudo é apresentado uma análise da temática da fé que aparece 

no capítulo 11 da Carta aos Hebreus. O objetivo é observar como o autor se valeu de uma gama 

de recursos para abordar o tema da fé na Palavra de Deus e seus desdobramentos práticos, para 

despertar no leitor crente uma fé convicção.   

No Novo Testamento emprega-se a palavra grega πιστις (pistis) para referir-se à “fé”. 

Segundo seu significado original, πιστις (pistis) é a palavra usada em relação à: convicção e 

aceitação da verdade de algo, convicção da fé; no NT refere-se a uma convicção ou crença que 

diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a 

ideia inclusa de confiança e fervor nascidos da fé e perseverança; relativo a Deus, à convicção 

de que Deus existe e é o criador e governador de todas as coisas, o provedor e doador da 

salvação eterna em Cristo; relativo a Cristo, convicção ou fé forte de que Jesus é o Messias, 

através do qual obtêm-se a salvação eterna no Reino de Deus; refere-se à fé religiosa dos 

cristãos; fé com a ideia predominante de confiança, ou confidência, seja em Deus ou em Cristo; 

fidelidade, lealdade (KITTEL, 2013, p. 206-213). 

 
353 Mestrando em Sagrada Escritura pela PUC-PR. Contato: pe.osni@gmail.com 
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Propõe-se, neste artigo, uma análise desta parte do texto de Hebreus para aprofundar o 

tema da fé na Palavra de Deus proclamada, entendendo-a como aceitação e perseverança, mas 

também considerando, analiticamente, os elementos da fé e sua relação com a obediência, com 

a confiança, com a esperança e a fidelidade.  

 

2 Fundamentação teórica 

 

Faz-se necessário, antes de analisar a temática da “fé” no texto de Hebreus 11, um olhar 

para o contexto a partir do capítulo 10. Neste preâmbulo são apresentados os sacrifícios antigos, 

cuja natureza era humana e transitória, mas o argumento que ganha destaque e superioridade é 

em relação ao sacrifício de Cristo.  

A promessa é que através da fé em Jesus Cristo se alcança a salvação.  Ele, ao cumprir 

a vontade de Deus, (Hb 10,9), ab-rogou a lei antiga e estabeleceu, pela oferenda do seu corpo, 

a nova aliança, a santificação de todos (Hb 10,10), pois o sacrifício de Jesus Cristo é único e 

eficaz.  

A fé, πιστις (pistis), no NT é a fé no Evangelho proclamado, entendido como anúncio da 

vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo. É ter na fé nas Escrituras: “... quando ele ressuscitou 

dos mortos seus discípulos lembraram-se de que dissera isso, e creram na Escritura e na palavra 

dita por Jesus (Jo, 2,23).  

Os crentes receberam esse anúncio, porém encontram-se desanimados. Com o objetivo 

de dar ânimo e força aos cristãos para enfrentar as adversidades, o sermão de Hebreus nesta 

parte argumenta com exemplos de fé encontrados no AT: Abel, Henoc, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, 

Sara, Esaú, José, Moisés, Raab, Gedeão, Barac, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, são 

apresentados como modelos de fé e perseverança na Palavra de Deus: 

 
O escritor de Hebreus é o teólogo que, de modo mais diligente e bem-sucedido 
que qualquer outro escritor (...) trabalhou no que agora chamamos de 
hermenêutica. A questão que o preocupou mais profundamente do que qualquer 
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outra... foi a de decidir como podemos conceber a Palavra de Deus... sujeita a 
processos históricos e não obstante, permanecendo, de modo reconhecível, a 
palavra de Deus (HUGHES, 1979, Apud. LOPES, 2018, p. 3). 

 

Note-se que o texto de Hebreus se concentra em apresentar modelos de fé dos tempos 

passados, da Antiga Aliança, que não alcançaram a visão da graça, mas que mesmo assim 

perseveraram. Esse foi o modo pedagógico usado para encorajar os que poderiam, por causa do 

medo, esmorecimento, ou ambos, perder a fé, pois embora os ouvintes tivessem atingido parte 

da compreensão da fé e seus olhos ainda tendem a estar ofuscados e não conseguem ver o que 

se descortina diante de seus olhos.  

Eles, dentre tantos, são apresentados como exemplos, são os pais que viveram e 

perseveraram na fé, mas o que é essa fé? Já no versículo 1, do capítulo 11, define-se a natureza 

dessa fé: “Ora, a fé – πιστις (pistis) – é o firme fundamento das coisas que se esperam e a 

convicção das coisas que não se veem” (Hb 11,1). 

A fé cristã, portanto, é apresentada na primeira parte do versículo (Hb 11,1a) como a base, 

o fundamento no qual todas as promessas de Deus são baseadas. Na segunda parte do versículo 

(11,1b), a fé é descrita como uma forte convicção de que as realidades que não se veem, o 

mundo espiritual, existem de fato.  

A fé, conforme mencionada nesse início não é baseada em coisas palpáveis, que se pode 

enxergar, como no caso de achados arqueológicos que comprovam a existência das coisas que 

hoje não é possível ver mais. Mas a fé é baseada naquilo que Paulo muito bem definiu em 2Cor 

5,7: “...caminhamos pela fé e não pela visão”.  

 

3 Metodologia 

 

Este é um trabalho de aprofundamento exegético hermenêutico da Carta aos Hebreus. 

Neste estudo bíblico realizado pelo grupo de pesquisa de mestrandos e doutorandos em Sagrada 

Escritura da PUC-PR no primeiro semestre de 2019, os estudantes perscrutaram questões 
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importantes em torno da Obra, utilizando-se dos recursos da exegese atual para trazer à baila 

toda beleza do texto, a saber: método histórico crítico e métodos linguísticos e literários visando 

a análise textual, contextual, teológica e atualização.  

 

4 Resultados e Discussão 

 

FÉ E OBEDIÊNCIA 

Um dos exemplos de fé que recebeu maior destaque na perícope de 40 versículos do 

capítulo 11, foi Abraão.  São 7 versículos (8, 9, 10, 12, 17, 18 e 19), exclusivos para referir-se ao 

“pai da fé”.  

“Foi pela fé” que Abraão respondeu ao chamado de Deus, “obedeceu e partiu” (Hb 11,7). 

A partir do momento em que o Senhor cruzou o seu caminho transformou radicalmente a sua 

existência. “Partiu sem saber para onde ia” (11,8-9), em obediência à Palavra de Deus.  

Numerosos foram os episódios que o colocam em prova, mas sua perseverança coloca ainda em 

evidência a sua profunda fé e o modo como deixou Deus agir na sua vida. 

Observe-se que Abraão não sabia para onde ia, mas depositou sua total confiança em 

Deus. Fé então pode significar entrar obedientemente no desconhecido (Hb 11,1). Abraão agiu 

assim, e Deus o considerou justo por causa disso (Gn 15, 6; Rm 4, 1-3). E o Senhor lhe concede 

uma terra e uma descendência numerosa, todavia Abraão precisou iniciar um caminho para 

atingir a fé através da obediência.    

Abraão manifesta a sua própria fé principalmente obedecendo a Deus e isso pressupõe a 

escuta, pois é necessário, em primeiro lugar, “prestar atenção", quer dizer, conhecer a vontade 

do Outro para lhe dar resposta e cumpri-la.  

 “Foi pela fé que Abraão, tendo sido provado, ofereceu Isaac; ofereceu o filho único, ele 

que recebera as promessas” (Hb 11,17-18). A obediência que provém da fé vai muito para além 

da simples disciplina: pressupõe a aceitação livre e pessoal da Palavra de Deus como uma 

resposta ao convite de Deus para caminhar junto d'Ele, a viver em amizade com Ele.  
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Obedecer (ob-audire) na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que 

sua verdade é garantida por Deus que é a própria Verdade. Desta obediência, Abraão é o modelo 

no AT e o sermão de Hebreus reitera, pois a promessa se cumpre nele: “por isso, recuperou seu 

filho como um símbolo”(Hb 11,19).  

Isaac, herdeiro da promessa de Deus feita a Abraão é citado no contexto dos modelos de 

fé preferidos do autor do texto de Hebreus. Seu pai Abraão é obediente e Isaac, o filho também 

o é. 

“Foi pela fé, ainda, que Isaac abençoou Jacó e Esaú, em vista do futuro” (Hb 11,20). Isto 

é tudo se diz sobre Isaque, pois talvez não houvesse necessidade de detalhar, pois os 

interlocutores já conheciam bem a história de Isaac. 

A frase importante aqui é “em vista do futuro” ou “coisas que ainda estavam por vir”, pois 

a promessa de Deus dada a Abraão foi reiterada a seu filho Isaac. Abraão sabia que Isaac seria 

o próximo passo no plano divino. Isaac fez o mesmo, passando para Jacó. Também Jacó passou 

para José e todos sabiam que Deus era fiel, por isso eram obedientes, “porque é fiel quem fez a 

promessa” (Hb 10,23). 

 

FÉ E CONFIANÇA 

Se Abraão é modelo de obediência, Moisés é modelo de crente que tem confiança na 

Palavra de Deus. Em Moisés se permite contemplar a fé como confiança em deixar-se modelar 

pela vontade de Deus, transfigurando a própria história de vida, como definiu BENTO XVI, 

“convertendo-se em um novo critério de pensamento e de ação, que muda toda a vida do homem” 

(cf. Rm 12, 2; Cl 3,9-10; Ef 4,20-29; 2 Cor 5, 17). 

Não é em vão que o texto de Hebreus, também vai investir sete versículos para falar de 

Moisés, do 23 ao 29. Assim como referiu-se longamente ao “pai de todos dos crentes”, Moisés 

recebeu grande destaque na perícope, pois consumiu sua vida como fiel colaborador dos planos 

de Deus. Ambos são apresentados como modelos de vivência da fé em plenitude – referência 

aos 7 versículos como alusão ao 7 num sentido de plenitude e perfeição.  
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A fé de Moisés é caracterizada por ser uma resposta à Revelação de Deus. A palavra 

con-fiar, possui sentido de fiar-junto, e é a isso que Moisés está empenhado: viver a vida de fé 

tecendo com Deus a trama da relação homem/divindade. 

Assim lê-se em Hb 11, 27-29 que para chegar a esse patamar de fé é necessário recorrer 

a toda história de Moisés. Ele é apresentado como um exemplo de confiança na Palavra de Deus 

não somente e um momento de sua vida, mas deste seu nascimento, inclusive.  

Quando nasceu, o faraó havia ordenado assassinar todos os meninos recém-nascidos do 

povo judeu. Porém, “foi pela fé que os pais de Moisés o esconderam durante três meses” (Hb 

11,23). A frase sugere que, foi pela fé que seus pais perceberam que a vontade de Deus não era 

a morte do menino, e foi também pela fé que encontraram forças para infringir o edital do rei. Foi 

verdadeiramente “pela fé”, pois não tinham como imaginar quanto dependia daquele gesto. 

Quando acreditavam ter renunciado a seu filho, a providência divina não só lhes permitiu vê-lo 

adotado por uma princesa egípcia, mas tornou possível que a própria mãe pudesse amamentá-

lo e criá-lo (Cf. Ex 2,1-10). 

Em Hb 11,24-26, Moisés, consciente da sua missão, sempre se guiou pela confiança na 

promessa divina de levar o povo escolhido à terra prometida, com a segurança de que, com o 

Senhor, os obstáculos seriam superados.  

Pela fé, ele celebrou a Páscoa e fez a aspersão com sangue, para que o exterminador 

dos primogênitos do Egito não matasse os de Israel. Pela fé, atravessaram o mar Vermelho como 

se fosse terra seca, enquanto os egípcios, tentando fazer o mesmo, se afogaram (Hb 11,28-29). 

  Porém, essa fé não se fundamentava só em uma chamada recebida no passado, mas se 

alimentava do diálogo simples e humilde com Deus. O Senhor é invisível, porém a fé o torna de 

certa forma visível, porque a fé é um modo de conhecer as coisas que não se veem (Cf. Hb 11,1). 

A fé em Deus leva a viver a própria vocação com todas as consequências. 

O texto de Hebreus marca os momentos de maior relevo quando resplandece a fé de 

Moisés, mas pode-se percorrer toda a sua vida e observar outros episódios desta fé confiante: 

confiou também, por exemplo, quando subiu ao Sinai para recolher as tábuas da Lei e quando 
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estabeleceu e ratificou a aliança de Deus com o seu povo. Por isso, o autor de Hebreus o escolhe 

como exemplo. ele merece esse destaque, inclusive, o elogio mais correto e breve a Moisés é 

encontrado no final do livro do Deuteronômio: “Em Israel nunca mais surgiu um profeta como 

Moisés – a quem Iahweh conhecia face a face” (Dt 34,10). 

 

FÉ E ESPERANÇA 

A esperança bíblica não se iguala ao “otimismo secular”, aquele proclamado pelo 

pensamento positivo segundo o qual "dias melhores virão". A esperança cristã é aquela que 

mantém em pé o fiel cristão quando caminha na fé, pois a esperança revela possibilidades nunca 

sonhadas.  

Cita-se Noé, que ouviu uma informação de certo modo absurda: o mundo seria destruído 

e Deus o convidava para preservar àqueles, ele incluído, que continuariam escrevendo a história 

da humanidade.  

Ele ouviu a voz e a atendeu, contra tudo e contra todos, menos contra Deus. Por isso o 

elogio em Hb 11,7: “Foi pela fé que Noé (...), levou a sério o oráculo e construiu um arca para 

salvar sua família (...), tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé”.  

A esperança levou Isaac, Jacó e José a confiar que o plano de Deus seria realizado, 

mesmo contra todas as evidências.  

E apresenta-se nesse grupo da fé com esperança, Sara, esposa de Abraão que já eram 

idosos, numa idade bem avançada para terem filhos, quando veio a eles a promessa do Senhor, 

que ela geraria e daria à luz a um filho.  

Mesmo contra qualquer expectativa humana Sara é convidada a ter esperança. A reação 

de Sara foi tão espontânea que ela se espantou e rindo consigo mesma, disse: “Agora que estou 

velha e velho também está o meu senhor, terei ainda prazer?” (Gn 18,12). Contudo, Iahweh 

perguntou a Abraão: “Por que se ri Sara dizendo: ‘Será verdade que vou dar à luz, agora que sou 

velha? Acaso existe algo de tão maravilhoso para Iahweh?” (Gn 18,13-14). Vê-se que mesmo 

diante da impossibilidade humana ela é intimada a esperar em Deus que tudo pode. 
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Então Sara disse: “Deus me deu motivo de riso, todos os que o souberem rirão comigo!” 

(Gn 21,6). Por isso o texto de Hebreus pode dizer dela: “Foi pela fé que também Sara, apesar da 

idade avançada, se tornou capaz de ter descendência, porque considerou fiel o autor da 

promessa” (Hb 11,11).   

No rol dos que creem com esperança, o texto cita Raab, a prostituta, que  viu naqueles 

estrangeiros, os espiões de Israel, como enviados do Deus vivo, como de fato eram, quando 

cooperou com eles cooperou com o próprio Deus. Só ela viu aquilo, porque tinha esperança e 

porque via o invisível (Cf. Js 2, 1-22; Hb 11, 31). 

Situa-se também aqui também o acontecimento em Jericó como ato de fé e esperança. 

Hebreus cita conscientemente, “Foi pela fé que as muralhas de Jericó caíram, depois de cerco 

de sete dias” (Hb 11,30). Aplica-se a isso ao texto de Josué (6,1-19): o fato narra quando os 

israelitas chegaram à Palestina, a terra prometida. Jericó teria sido a primeira cidade inimiga com 

a qual se defrontaram, cidade muito bem organizada, com um rei, com serviços de inteligência 

(Jo 2,2) e um exército bem apetrechado; os israelitas, pelo contrário, um grupo desorganizado de 

tribos e clãs que vinha fugindo da escravidão do Egito. O relato é uma construção literária 

montada por motivos religiosos e teológicos, por isso um processo muito complexo, para deixar 

bem manifesto que “Deus é fiel às suas promessas”. 

 

FÉ E FIDELIDADE  

 No longo capítulo 11 do texto de Hebreus também pode-se assinalar o aspecto da fé como 

fidelidade. Após incisivamente intimar os crentes a não retrocederem, pois isso seria sua 

“perdição” (Cf.10,39), o autor apresenta exemplos de pessoas do povo de Israel que não 

retrocederam. Lopes afirma que: “Certamente a intenção do escritor era não apenas encorajar 

seus leitores a permanecerem firmes na fé (...), mas também dar a eles um substancioso relato 

da história do povo de Deus” (LOPES, 2019, p. 232). Ou seja, os que são de Deus, são também 

fieis à fé que abraçaram, por isso não retrocedem.  
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Apresenta-se como exemplo ambivalente de Fé como fidelidade, a história de Abel e 

Caim. “Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus sacrifício melhor que o de Caim”(Hb 11,4a). Que 

isso quer dizer? Pelas aparências, ambas as ofertas, a de Abel e Caim, expressavam ação de 

graças e devoção a Deus. Mas, o que parece é que Caim tinha falta de fé genuína no seu coração 

e por isso não podia agradar a Deus, embora sua oferta material fosse aceitável. 

Pode-se dizer que Deus não se agradou de Caim porque olhara para ele e vira o que 

havia no seu coração. Todavia, Abel veio a Deus com a atitude certa de um coração disposto a 

adorar, logo o sacrifício de Caim foi inferior porque a motivação deste não era boa, e a de Abel 

sim: “Graças a ela – a fé fiel – foi declarado justo, e Deus apresentou o testemunho dos seus 

dons. Graças a ela, mesmo depois de morto fala” (11,4b). 

Embora as Escrituras não contenham nem uma única palavra proferida por Abel, ele 

“ainda fala” por intermédio de seu caráter exemplar (Hb11,4b). Seu sangue, que “clamava a Deus 

desde o solo”, não foi esquecido (Gn 4,10; Lc 11,48-51). 

Abel é lembrado nas Escrituras como um homem de fé, um homem de Deus, alguém de 

destaque, que foi fiel a Deus e soube com suas atitudes expressar sua fidelidade (Hb11,4). 

No rol dos homens de fé e fieis a Deus, Hebreus cita Henoc que é um personagem bíblico 

um tanto misterioso. Só três passagens curtas da Bíblia falam sobre ele: (Gn 5,21-44; Hb11,5; Jd 

1,14-15).  

Esses textos são como elementos importantes de uma obra de arte, que ajudam a 

visualizar a imagem de um verdadeiro homem de fé. No texto Gênesis 5,21-24, afirma que Henoc 

“continuou andando com Deus” depois de se tornar pai de Matusalém aos 65 anos. Essa palavra 

se repete, “continuou andando com Deus” lá no versículo 24 e diz que foi essa a razão pela qual, 

com 365 anos não teria morrido, mas que havia sido “arrebatado por Deus”. É citado no contexto 

de Hebreus como um exemplo de fé e fidelidade em Deus, que por ter “andado com Deus” 

recebeu como prêmio a salvação, a vida eterna. Seguir “andando com Deus” quer talvez 

expressar o sentido de fidelidade, pois seguir o caminho junto com alguém, nem sempre é simples 

e exige fé e fidelidade.   
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Em Hb11,32 segue ainda uma lista de nomes de pessoas que foram fieis à aliança com 

Deus, são eles: Gedeão, Barac, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e acrescenta-se “os profetas”, como 

verdadeiros exemplos e modelos de fidelidade.  

 

5 Considerações Finais 

 

A fé como acontecimento na vida do crente possui seus desdobramentos: obediência, 

confiança, esperança, fidelidade. Um acontecimento é algo que possui duração e extrapola a 

contagem cronológica do tempo indo muito mais além do que a expectativa  humana pode 

almejar. 

A análise da temática da fé no texto de Hebreus 11 faz perceber que o ato de crer impele 

a um rompimento com todo modo de vida tíbia e acomodada desinstalando o crente de suas 

convicções humanas. 

A leitura e análise deste texto fez notar sua grande importância, pois serviu como uma 

chave hermenêutica para se compreender o Antigo e o Novo Testamentos. Cristo é melhor do 

que os profetas, do que os anjos, do que Moisés, do que Josué, Ele é o Sacerdote perfeito que 

ofereceu um sacrifício perfeito, a Nova Aliança em seu sangue que é superior a qualquer outro 

sacrifício.  

Como Deus é o autor da promessa escolhe um povo que será seu, esse povo será 

herdeiro do cumprimento dessa promessa. Por isso, aquém da fraqueza do povo e de seus 

líderes que não foram heróis nem perfeitos, Deus sempre se vale dos pequenos para confundir 

os fortes e a única postura que espera dos que foram escolhidos é uma atitude de fé.  

 

Palavras-chaves: Fé; Palavra de Deus; Aceitação; Perseverança. 
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EXU NÃO É DIABO: estudo das construções arquetípicas no combate à 

intolerância religiosa  

 

Angela Natel354 

 

1 Introdução 

 

A sociedade está em constante transformação. A cada dia pode-se observar o aumento 

dos casos de intolerância religiosa que, no Brasil, em sua maioria voltam-se contra os cultos das 

religiões afro-brasileiras através do fenômeno denominado ‘demonização’. Assustadoramente, 

esses casos coincidem com o aumento do número dos autoproclamados evangélicos – 

ramificação da linha histórica cristã que reforça sua distinção do segmento católico. Apesar de 

não se tratar de ação generalizada proveniente de uma única fonte e motivação, e apesar de 

existir uma legislação contra esse tipo de ato, em nome de Deus, hoje, é possível depredar um 

local de culto, difamar alguém e até mesmo contribuir para seu aniquilamento social e até mesmo 

físico. A partir disso, faz-se necessário o diálogo e a busca por um entendimento comum que 

tenha implicações práticas no que diz respeito à tolerância e à coexistência pacífica entre os 

membros dos diversos segmentos religiosos.  

Um dos aspectos que podem ser identificados como geradores de sentimentos e ações 

de intolerância religiosa por parte de cristãos contra participantes das religiões afro-brasileiras é 

a possível confusão que se estabelece no entendimento de que haja uma suposta equivalência 

entre a personificação do mal denominada Satanás ou Diabo para os cristãos e a entidade 

denominada Exu para os adeptos do Candomblé e demais religiões afro-brasileiras em torno dos 

rituais que envolvem a interação com os Orixás.  
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O presente artigo, portanto, objetiva desafiar os grupos de estudo em religião no 

aprofundamento e uso da construção dos arquétipos de personificação do mal para os cristãos 

distinguindo-os dos arquétipos dos orixás, no combate à intolerância religiosa contra os cultos de 

matriz africana. Para tanto, será apresentada a fundamentação teórica principal a ser utilizada, 

explanando-se forma breve o que se compreende por Satan e Diabo no contexto da revelação 

bíblica (Antigo e Novo Testamento),  exemplificar as mudanças no entendimento dessas figuras 

através da literatura na história e, a partir da teoria dos Arquétipos de Jung, demonstrar que não 

existe equivalência exata com a imagem de Exu, orixá presente nos rituais afro-brasileiros do 

Candomblé, apesar das  referidas imagens serem confundidas de forma recorrente.  

Importante enfatizar aqui o fato de não estar em jogo a existência ou não de uma 

personificação do mal, uma vez que isso cabe à construção cosmológica por detrás de cada 

confissão de fé. O intuito é a compreensão das influências que a construção da imagem dessa 

personificação sofre, causando mal-entendidos e até mesmo sendo responsável por atos de 

intolerância religiosa quando perpassa as fronteiras para a cosmologia alheia. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

2.1 A construção arquetípica no combate à intolerância religiosa 

 

 O Brasil é um país cuja população é inclinada a crer no sobrenatural. A formação do povo 

brasileiro, proveniente de inúmeras culturas e tradições religiosas, faz com que toda e qualquer 

análise a respeito dos aspectos formadores de sua espiritualidade sejam por demais complexos. 

A colonização e toda a história do desenvolvimento da escravidão deixaram um legado 

abrangente no entendimento do transcendente, bem como feridas abertas no que diz respeito à 

demonização da religiosidade do outro. Apesar do cristianismo, originalmente, fundamentar-se 

na sistematização teológica a partir dos textos da Bíblia, mais de dois mil anos de história, 

literatura, filosofia e teologia formam a lente através da qual se interpreta os textos sagrados.   
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2.2 A ideia de Satan e Diabo na Bíblia 

 

O Antigo Testamento não tem uma demonologia desenvolvida. Satan é uma palavra 

hebraica que em geral significa adversário podendo ser humano ou celestial. Das 33 ocorrências 

da palavra satan, 27 são na forma de substantivo, sendo as demais em sua forma verbal. Das 

ocorrências do substantivo, apenas duas referem-se a um ser específico, ainda que 

possivelmente na forma de um título e não nominalizador. O entendimento a respeito da 

personificação do mal a partir dos registros do Antigo Testamento não permite que se possa 

construir a mesma imagem formada a partir do Novo Testamento, como bem descreve Twelftree: 

 
No AT, Satanás é mera criatura de Deus agindo sob seu comando. Satan (ou 
satans) é retratado tanto como adversário geral quanto como acusador legal que 
testa a fidelidade do povo de Deus. A ele se atribui a responsabilidade de atos 
supostamente malignos que os autores pretendem desvincular de Deus. Já na 
época do NT, atribuía-se responsabilidade direta do mal ao demônio-mor, ou 
Satanás (2009. p. 1036). 
 

Alguns elementos do Novo Testamento contribuem para a confusão semântica dos 

termos, já que no Evangelho de Marcos, o Diabo é chamado de Satanás - além do satan hebreu, 

que as vezes foi traduzido para o grego como diabolos, ora como o aramaico satanás. Logo, 

porém essas distinções desapareceram e seus significados passaram a ser intercambiáveis. O 

adversário de Deus, o Diabo, é chamado diabolos nos evangelhos de Lucas e Mateus. Essa 

palavra grega significava acusador ou difamador e foi traduzida para o latim como diabolus. 

Com a tradução da Bíblia para o latim surgiram ainda muitas confusões semânticas nas 

quais as distinções sutis desapareceram. Lúcifer, por exemplo, como nome do Diabo, não está 

nas Escrituras. Lúcifer não é nome de ninguém e significa apenas “o que leva a luz”. Lúcifer é a 

estrela da manhã, Vênus, que aparece ao alvorecer. A identificação de Lúcifer com Satan vem 

de Isaías (14,12) que se referia aos excessos de um ambicioso rei babilônico que caiu no mundo 

dos mortos.  
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2.3 Exemplos de construções da personificação do mal na história e sua influência para o 

Cristianismo 

 

A ideia da personificação do mal amplamente aceita e conhecida no meio cristão da 

atualidade só veio a tornar-se o Diabo a partir do século XIV. Algumas de suas características 

remetem à Mesopotâmia, porém o conhecimento de como tais características foram transmitidas 

raramente ultrapassa suposições. Historicamente, a sequência de três termos: Satã, Diabo e 

Lúcifer, não foram julgados por teólogos medievais e renascentistas de modo sistemático ou 

uniforme nos três termos. Mesmo que os três termos sejam relacionados ao mesmo ser, 

aparecem por vezes intercambiáveis ou não. 

Sua imagem popular, por séculos, tem sido a da criatura com barba, chifres, rabo e 

tridente (relação com o Posêidon da Mitologia Grega, que, por sua vez, deriva do triplo relâmpago 

de Adad, o antigo deus babilônico do tempo, antes do segundo milênio AEC), as quais derivam 

principalmente de algumas fontes específicas como a das interpretações antigas do Novo 

Testamento, a do herói rebelde criado por Miltoni, um carrasco a mando divino como em O 

Inferno, de Dante, na criação literária romântica, pela tradição popular dos cultos satânicos e pelo 

ritual do sabbat de feiticeiras. 

Assim, acoplaram-se imagens originalmente ausentes nos textos das Sagradas 

Escrituras, imagens estas cimentadas e reforçadas pela produção artística, pelo imaginário 

popular e como instrumento de controle da população através do medo pela religião estatal. 
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2.4 A demonização da religiosidade alheia como método de catequização 

 

Após a Reforma Protestante, com o surgimento do movimento de Contra Reforma 

Católico, um avanço nas expansões marítimas ocasionou a chegada de colonizadores em terras 

sul americanas. Em cada navio, um religioso católico, geralmente da Companhia de Jesus, fazia 

parte da equipe com o intuito de alcançar religiosamente as populações nativas (indígenas) 

encontradas.  

Entre outras coisas, o trabalho missionário jesuítico consistiria em que a população 

indígena apreendesse uma realidade estranha à sua, sem referente concreto, ou mesmo que 

encontrasse qualquer correlação com a realidade autóctone: o sobrenatural católico. Um 

empreendimento, ao mesmo tempo simples e complexo. Simples, pois mesmo que as duas 

culturas estivessem afastadas por distâncias significativas, ambas estavam de acordo ao eleger 

o maravilhoso, elevando-o à categoria de fato irrefutável. Complexo, visto que a concepção que 

cada uma das culturas tinha de seu sobrenatural divergia em vários aspectos, uma vez que não 

há equivalência exata entre as línguas. 

Colonizadores e missionários acabaram por definir as divindades indígenas como 

revelações do caráter multifacetado do Diabo. Não surpreendia aos europeus que o Diabo e seus 

agentes fizessem ouvir sua voz por meio dos índios que possuíam, ou que saíssem em fuga de 

seus antigos locais de adoração. Assim, uma parcela das culturas autóctones refletia, para os 

eclesiásticos, - a realidade ameaçadora e negra do demoníaco (GRUZINSKI, 2003, p. 272).  

As personagens diabólicas de José de Anchieta desempenhavam um papel fundamental 

no trabalho de catequese dos índios, visto que era por meio delas que os nativos eram acusados 

de se desviar dos dogmas e regras católicas. A tradução dessa personagem - tendo como 

referência o diabólico presente em Gil Vicente - revelava-a menos maliciosa e perspicaz. 

Enquanto o diabo vicentino se caracteriza por sua astúcia e esperteza, o presente em Anchieta 

faz uso de um linguajar menos elaborado e é menos inteligente. Nesse mesmo sentido, enquanto 

a crítica presente na obra de Gil Vicente se opõe à corrupção social portuguesa, a anchietana 
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condenava as tradições indígenas, tendo como objetivo a salvação das almas (ALVES FILHO, 

2007, p. 84).  

De forma paralela, quando do sequestro de povos africanos para alimentar a máquina 

escravocrata no território brasileiro, as práticas religiosas dos negros eram vistas sob um olhar 

de medo e terror no imaginário dos senhores da casa grande. De acordo com Laurentino Gomes, 

a própria base ideológica do regime escravagista foi construída sobre fundamentos supostamente 

bíblicos: 

 
A mais antiga e recorrente justificativa teológica para a escravização dos negros 
africanos é chamada “maldição de Cam”, baseada em um trecho da Bíblia. 
Segundo o capítulo nove do livro de Gênesis, depois do Dilúvio, Noé se tornou 
agricultor e começou a produzir vinho. Certo dia, embriagou-se e dormiu sem 
roupa dentro da tenda em que morava. Cam, seu filho mais novo, viu a nudez do 
pai e, em vez de cobri-lo com o manto, correu para contar aos dois irmãos a 
respeito da situação vexatória em que o pai se encontrava. Ao acordar e ouvir a 
história, Noé lançou uma maldição contra a descendência de Cam, citando 
especificamente seu neto Canaã. Que se torne o último dos escravos de seus 
irmãos [Gênesis 9,20-25]. Segundo a tradição, os descendentes de Canaã teriam 
ido para a África, onde se tornariam escravos até o fim dos tempos (GOMES, 
2019, p.74). 
 

Segundo Gomes, muitos ideólogos cristãos invocaram tal maldição, ao ponderar a 

respeito do processo escravocrata. O olhar sobre as diversas etnias africanas como sendo 

amaldiçoadas fez parte da lente através da qual a interpretação de suas manifestações religiosas 

foi compreendida. Aliado a isso, o medo de uma insurgência como retaliação aos inúmeros maus 

tratos e violência impostos aos escravizados, resultou em um silenciamento e proibição de rituais 

e práticas religiosas ligados ao continente africano.  

Com a censura à sua espiritualidade, altares a santos católicos foram adotados pelos 

escravos para camuflar seu culto aos orixás, criando-se um sistema de equivalência entre as 

entidades. Essa equivalência se deu de forma prática, não semântica, a fim de proteger e manter 

a identidade religiosa africana longe dos olhos dos senhores de escravos. Havia, inclusive, a 
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procura de se evitar a escolha de santos negros para essa equivalência, exatamente para não se 

correr riscos: 

 
Seria uma fórmula defensiva evitar a presença de um Santo Preto nos 
candomblés e macumbas. A incidência da cor faria desconfiar a vigilância católica 
quanto ao processo simulador da aculturação, orixás nos oragos. Ninguém 
maldaria de São Jorge ser Oxóce ou sant’Antônio representar Ogum, ambos 
alvos e de olhos azuis. São Benedito era “santo de preto” pela epiderme 
(CASCUDO, 2001, p. 165). 
 

 Apesar de, hoje em dia, alguns adeptos das religiões de matriz africana no Brasil não 

terem grande dificuldade em alternar a forma como chamam seus orixás para os nomes dos 

santos católicos, oficialmente, identificar a imagem do Diabo com Exu é uma prática 

preconceituosa, herança da escravidão: 

 
Por influência do Catolicismo, muitas vezes o Diabo, como anjo caído e fonte do 
mal, conforme interpretação literal do texto bíblico, é crença comum em alguns 
segmentos umbandistas. Por outro lado, também é forte, por influência do 
Espiritismo (Kardecismo), a leitura simbólica do Diabo como representação e 
síntese de espíritos que ainda vibram predominantemente de forma negativa, 
buscando causar o mal, mas que, ao longo do tempo e das experiências, também 
evoluirão.  
O Diabo é muitas vezes associado preconceituosamente a Exu, até mesmo por 
alguns umbandistas, em especial os que ainda temem desenvolver e trabalhar a 
Esquerda (BARBOSA JÚNIOR, 2016, p. 81). 
 

 De acordo com o que pode ser observado na definição de Diabo acima, contida no 

Dicionário de Umbanda, a associação de sua figura com Exu é equivocada e preconceituosa, 

uma vez que não leva em consideração o precedente histórico da demonização dos elementos 

da religiosidade africana na época da escravidão. A própria associação de Exu à esquerda 

demonstra sua marginalização: 

 
Ao longo da História, o conceito de esquerdo/esquerda foi de exclusão e 
incompreensão. Alguns exemplos: pessoas canhotas vistas sob suspeitas aos 
olhos de parte do clero e da população da Idade Média; em francês, 
esquerdo/esquerda é “gauche”, que também significa “atrapalhado, destoante”; 
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em italiano, “esquerdo/esquerda” é “sinistro/sinistra”, o que nos lembra algo 
“obscuro”. 
Incompreendidos e temidos, Exus e Pombagiras vítimas da ingratidão e da 
intolerância, não apenas de religiões que não dialogam e discriminam a Umbanda 
e o Candomblé, mas, infelizmente nessas próprias religiões: há pessoas mais 
velhas do Candomblé que ainda chamam Exus de “escravos” ou “diabos”, 
enquanto alguns umbandistas afirmam “não quererem nada com Exu” 
(BARBOSA JÚNIOR, 2016, pp. 89-90). 
 

 Como visto de forma breve até aqui, a demonização dos elementos da religiosidade tanto 

dos povos indígenas brasileiros quanto dos povos africanos que foram trazidos para o Brasil e 

seus descendentes, está diretamente associada à dominação colonialista, a embates 

socioeconômicos e questões políticas relacionadas à união do Estado com a religião. 

 

2.5 A teoria dos arquétipos de Jung e uma proposta para o combate à intolerância religiosa 

 

De acordo com Carl Jung, psiquiatra e psicólogo suíço, mitos são arquétipos que 

emergem como projeções do inconsciente coletivo da humanidade, particularmente interpretados 

em cada cultura, sem fundamento nas experiências pessoais, individualmente. Os arquétipos, 

nesse sentido, seriam imagens primordiais que cada indivíduo herda de seus ancestrais, de forma 

inconsciente, gerando predisposições que auxiliariam no entendimento, interpretação e decisão 

para a vida das pessoas. 

 
Parece que seu inconsciente trabalhou na mesma direção de pensamento que 
voltara a manifestar-se repetidas vezes durante os dois últimos milênios. 
Semelhante continuidade só pode ocorrer se admitirmos que existe certa 
condição inconsciente, como que um a priori herdado. Tal suposição não implica, 
naturalmente, uma herança de representação, cuja existência seria difícil, e 
mesmo impossível, de provar. Suponho, antes, que a qualidade herdada é algo 
assim como a possibilidade formal de produzir as mesmas ideias semelhantes. A 
uma tal possibilidade chamei de “arquétipo”. Entendo, pois por arquétipo uma 
qualidade ou condição estrutural própria da psique que, de algum modo, se acha 
ligada ao cérebro (JUNG, 1978, p. 110). 
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Compreender e sintetizar as formas arquetípicas predominantes em cada sociedade pode 

ser um poderoso instrumento de conscientização a respeito de nossas próprias tendências e dos 

perigos que estas se nos apresentam. O psicólogo, teólogo e doutor em Ciência da Religião 

Hermes C. Fernandes propõe, em seu livro “Intolerância Zero”, o uso da teoria dos arquétipos no 

combate à demonização da cultura negra. Segundo o autor, “reduzir entidades cultuadas em 

diversas tradições religiosas a arquétipos não significa diminuir sua importância” (2016, pp.183-

184). Para Fernandes, a própria figura de Messias é facilmente observável em diferentes culturas 

por todo o mundo.  

A partir desse entendimento, é possível identificar a construção arquetípica do Diabo 

perpassando as gerações no decorrer da História, sendo transmutado pelas influências culturais 

e projetado pela mente de muitos nas religiões afro-brasileiras.  

 

3 Metodologia 

 

Com fins de implementação metodológica, os procedimentos sugeridos concentram-se 

focados em grupos de estudo de nível superior – alunos de graduação nas áreas de Ciências da 

Religião, Teologia e afins -, na cidade de Curitiba, com a possibilidade de expandir a outras 

localidades. 

Os grupos de estudo serão orientados por base epistemológica na construção e 

compreensão de textos a partir da fundamentação teórica dada, seguindo para aplicações 

práticas de acordo com a realidade de cada grupo. Com o fim de tornar os processos textuais 

mais concretos, busca-se na estética e nas ciências literárias o conceito de mimese que, segundo 

Flick (2009), 

 
pode oferecer insights para uma ciência social baseada em textos. A mimese 
refere-se à transformação de mundos (...) em mundos simbólicos. (...) Um 
exemplo sucinto de mimese, e largamente utilizado, é a apresentação das 
relações naturais ou sociais nos textos dramáticos ou literários (p. 86, grifo do 
autor). 
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 Assim, pretende-se implementar leitura e dramaticidade no estudo em grupos a fim de se 

obter novos textos a serem utilizados na conscientização da luta contra a intolerância religiosa a 

partir do público alvo para espaços públicos diversos.  

 

4 Resultados e Discussão 

 

Por se tratar de um estudo ainda a ser implementado, a presente proposta encontra-se 

na fase de projeto, não obtendo ainda resultados parciais a serem apresentados.  

 

5 Considerações Finais 

 

A partir de uma breve explanação a respeito dos diferentes sentidos associados à figura 

de uma personificação do mal na Bíblia e na história ao redor do cristianismo, e sob o olhar das 

construções arquetípicas no inconsciente humano, procurou-se demonstrar as razões pelas quais 

ainda a imagem de Exu nas religiões afro-brasileiras é confundida com a do Diabo no 

cristianismo. 

A partir do olhar de Jung a respeito da teoria dos arquétipos, pode-se estabelecer uma 

proposta de análise dos diferentes elementos que compõem a imagem do mal para os cristãos 

sua diversidade e influências, distinguindo-a dos elementos formadores da cosmologia afro-

brasileira, de maneira a evitar a tentativa de associações preconceituosas. 

A compreensão desse fenômeno traz nova luz para os estudos em Diálogo Inter-religioso, 

uma vez que reconhecer a existência das construções arquetípicas torna-se uma importante 

ferramenta no combate à demonização da religiosidade afro-brasileira e sua consequente 

posição como alvo de atos de intolerância religiosa.  
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Palavras-chaves: Intolerância; Satan; Diabo; Exu; Arquétipos. 

 

Referências 

 
ALVES FILHO, Paulo Edson. Tradução e sincretismo nas obras de José de Anchieta. 2007. 
Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês) - Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.  
 
BARBOSA JÚNIOR, Ademir. Dicionário de Umbanda. São Paulo: Anúbis, 2016.  
 
CASCUDO, Câmara. Made in África. São Paulo: Global, 2001. 
 
FERNANDES, Hermes C. Intolerância Zero: um manifesto pela coexistência pacífica entre as 
religiões e demais segmentos sociais. Rio de Janeiro: Invictus, 2016. 
 
FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
 
GOMES, Laurentino. Escravidão: do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de 
Zumbi dos Palmares, volume 1. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2019. 
 
GRUZINSKI, Serge. A colonização do imaginário: sociedades indígenas e ocidentalização no 
México espanhol. Séculos XVI-XVIII. Trad. Beatriz Perrone- Moisés. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2003.  
 
JUNG, Carl Gustav. Psicologia e religião. Petrópolis: Vozes, 1978. 
 
TWELFTREE, Graham H. Poderes espirituais. In: ALEXANDER, T.; ROSNER, Brian S. (Edit.). 
Novo dicionário de teologia bíblica. São Paulo: Vida, 2009. 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

950 

O QUARTO EVANGELHO E AS EXPULSÕES DAS SINAGOGAS: VIOLÊNCIA EM 

NOME DE DEUS EM JOÃO 16.2 

 

Cleverton Duarte Epormucena 355 

 

 

1 Introdução 

 

Desde tempos imemoriais, a história da humanidade vem sendo marcada por inúmeros 

registros de violências, geralmente por trás dessas atitudes, o que está envolvido quase sempre 

são questões políticas, sociais e religiosas. Dentro desses três âmbitos, a expressão “violência” 

tonar-se um estigma provocado pelo empoderamento da intolerância religiosa. Tratando-se de 

Escrituras Sagradas, muitas vezes são utilizadas como bases para legitimar violências e mortes 

em nome de Deus. Isso quase sempre se dá em razão de uma interpretação equivocada e 

descontextualizada desses textos Sagrados. Tornam a letra, as doutrinas e os rituais, mais 

importantes do que a Palavra de Deus, que deve ter como objetivo a promoção da vida. 

Já na época do Novo Testamento, os conflitos religiosos se intensificaram ainda mais, 

especialmente no final do primeiro século no qual acabou resultando na expulsão do movimento 

de Jesus das sinagogas. Grupos do Judaísmo, grupos de seguidores e seguidoras de Jesus, as 

religiões tradicionais do mundo greco-romano e a religião oficial do império romano, 

protagonizaram muitos conflitos que perduraram ao longo de muitos séculos. Fica evidente que 

a intenção deste artigo não visa criticar ou desacreditar do Deus revelado na Bíblia Sagrada, mas 

sim procurar entender se de fato Deus pede, gosta, ou aceita ser cultuado com atos de violência. 

Para tanto, deve-se considerar o fato de que no contexto em que foi construído o texto Bíblico, 
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sempre estiveram presentes violências religiosas. A temática a ser analisada se concentrará no 

Evangelho de João, mais especificamente no contexto em que se deu o seguinte versículo: “Eles 

vos expulsarão das sinagogas; mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso 

tributar culto a Deus” (Jo 16.2-ARA). A análise da temática proposta tem como base principal a 

obra de Raymond Edward Brown (1999), intitulada “A comunidade do discípulo amado”. 

Um dos objetivos a serem alcançados é a importância da conscientização para o diálogo 

ecumênico e inter-religioso, que é uma ferramenta que visa a contribuir para promoção da vida.  

Dietrich (2013) escreve que havendo uma leitura libertadora da Bíblia, isto capacitará o ser 

religioso para uma perspectiva ecumênica e inter-religiosa, trazendo superação sobre todos os 

escravismos advindos da intolerância religiosa (DIETRICH, 2013, p. 49).  Escrituras que não 

contribuem para a promoção da vida não podem ser consideradas Escrituras Sagradas. São 

“letras”.  

 Nisto entende-se que a palavra de Deus pode estar subentendida e escondida por detrás 

das letras das Escrituras Sagradas. Precisa-se de critérios para encontrá-las. Se valorizar, 

defender e promover a justiça, o amor, a vida, então são palavras de Deus. Se não o faz, não 

são palavras de Deus. A Palavra de Deus jamais é ou será uma palavra que promove exclusões, 

hierarquizações, dominações, injustiças, intolerâncias e violências. A verdadeira Palavra de Deus 

sempre priorizará a vida humana acima de qualquer sistema ou instituição religiosa. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

A importância de estar ligado a uma sinagoga 

A expressão “συναγωγή-synagôgé-sinagoga”, é um termo específico para indicar as 

sinagogas de dentro das extremidades de Israel. Segundo consta nos documentos mais antigos 

onde haviam sinagogas na Diáspora, não se utilizava o termo “synagôgé” e sim consta a 

expressão “προσευχή-proseuché”, ou seja, proseuché, seria um local de oração. De modo geral 

esse termo, parecia ser muito comum nas sinagogas situadas na Diáspora, principalmente na 
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Ásia Menor, em Éfeso. Já na Palestina, o termo predominante possivelmente tenha sido 

especificamente “synagôgé”. O termo “proseuché”, geralmente, traz a ideia de oração em um 

determinado local ou até mesmo um “prédio”. Já na questão da expressão “synagôgé”, a partir 

do seu sentido original, refere-se a uma reunião ou a comunidade sinagogal. Ambos os conceitos 

têm seus sentidos primários da palavra. 

Sabe-se que o objetivo de uma sinagoga era para fins cultuais, nelas se faziam orações, 

recitavam a Torá e faziam seus cânticos. Os ligados as sinagogas podiam gozar da liberdade de 

serem “religio licita”, uma religião lícita. Não eram obrigados a comparecer a julgamentos e 

assumir responsabilidades no dia de sábado, podiam sepultar seus mortos e tinham uma ajuda 

assitencial. Tinham a dispensa da obrigação de servir nos exércitos romanos. Não eram 

obrigados a participar de festas pagãs e nem do culto ao imperador. Levando em consideração 

o contexto em que foi escrito o quarto Evangelho, pode-se perceber a importância de alguém 

pertencer a um grupo comunitário-religioso. confirmam (LENTSMAN, 1963, p. 102; MEEKES, 

1988, p. 65; STEGEMANN, 2004, p. 293, 295; KONINGS, 2005, p. 39). 

Quando se perdia a proteção da sinagoga, automaticamente se perdia a proteção de 

Roma. Sem referência social, essa pessoa se tornava uma escória na sociedade, estava 

condenado à escravidão ou à mendicância. Vale salientar também que aqueles que tinham seus 

nomes cortados deveriam adorar ao imperador, figuradamente “a besta”, expressa no Apocalipse. 

Confirmam os seguintes autores: (TENNEY, 1995, pp. 87.122.131; KONINGS, 2005, p. 39; 

PIKAZA, 2008, p. 70-75; BROWN; OSIEK; PERKING, 2011, p. 1503; LOUW; NIDA, 2013, p. 117; 

JEFFERS, 1995, p. 62-63).  

É verdadeiro a afirmação de Konings (2005), quando relata que para compreender o 

quarto Evangelho deve-se colocar os óculos da solidariedade da tradição de Israel. Dessa forma, 

se entenderão as críticas que João faz a seus próprios irmãos “os judeus” (KONINGS, 2005, p. 

42). A comunidade joanina, desde seu início, sentiu a responsabilidade de anunciar as boas 

novas de Jesus, o que fazia dela uma comunidade missionária. O problema estava nas ameaças 

sofridas pelo “mundo”, representado por dois grupos, o mundo “maior”, os romanos, e o mundo 
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“menor”, seus próprios irmãos “os judeus”.  Agora, sem a proteção das sinagogas, as 

perseguições se tornavam cada vez mais frequentes, o que acabou unindo ainda mais a 

comunidade sofrida.  

 

Matar em nome da divindade: um ritual de culto a Deus? 

“Expulsar-vos-ão das sinagogas. Mais ainda: virá a hora em que aquele que vos matar 

julgará realizar ato de culto a Deus” (Jo 16.2). Este texto fornece um parecer acerca do que as 

autoridades judaicas pensavam daqueles que seguiam a nova doutrina de Jesus, anunciada e 

fundamentada pelas comunidades cristãs, em especial a comunidade joanina. Dos quatro 

Evangelhos, apenas o escritor joanino faz referência direta acerca das expulsões das sinagogas. 

Nos sinóticos há apenas referências as expulsões que a princípio parecem indicar apenas 

medidas disciplinares com fins corretivos. Mt 10.17,18; 23.34; Mc 13.9; Lc 21.12,13. 

No Evangelho de João existem pelo menos três passagens que narram as expulsões e 

estão em tempos verbais diferentes. No caso de Jo 16.2, as expulsões dos discípulos das 

sinagogas são preditas como futuras, e aqui caberia bem o ano 90. Já em Jo 9.22 e 12.42 são 

pressupostas como atuais, ou seja, da época do ministério de Jesus. Os seguintes autores 

entendem que no presente versículo de Jo 16.2, a comunidade joanina já estava sofrendo 

exclusão, perseguição e até morte como motivo de culto a Deus. Os principais perseguidores 

foram seus próprios irmãos “os judeus” que estavam unidos ao Império Romano, essa união foi 

conhecida no Apocalipse como “a sinagoga de Satanás” (Ap 2.9). Confirmam os seguintes 

autores: (MATEOS; BARRETO, 1999, p. 668; BROWN 2002, p. 466-467; VIELHAUER, 2005, p. 

465; THIELMAN, 2007, p. 243).  

Isso confirmaria a ideia acerca dos anacronismos no quarto Evangelho. Esses conflitos 

da comunidade joanina com “os judeus” refletem a situação atual do escritor, em referência à 

decisão do Sínodo de Jâmnia, com a “Birkat Hammynym - Heb. ְרכַּת ים בִּ ינִּ מִּ הַּ ”, a maldição sobre 

os nazarenos (Sic). O termo “exclusão”, na época de Jesus, não teve um significado tão hostil 

como adquiriu no ano 90. Já na época em que foi escrita a obra joanina, tais palavras “expulsão 
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e exclusão”, adquiriram um significado especial em vista da presente maldição. Confirmam 

(KONINGS, 2005, pp. 43.200; BEUTLER, 2016, p. 23).   

Se tratando da questão de matar como um motivo de culto a Deus, muitos estudiosos 

acreditam que esta violência, pode ter sua base em uma “midrash” descrita em Nm 25.13. Matar 

como um motivo de culto a Deus era um princípio que tinha o mesmo valor de um dogma entre 

os judeus. Os seguintes autores acreditam que esse contexto é em vista de os judeus 

considerarem os cristãos como culpados de atraírem as desgraças sobre a Cidade Santa, na 

ocasião do ano 70, confirmam: (BRUCE, 1987, p. 271; JAUBERT, 1982, pp. 10.13;  

HENDRIKSEN, 2004, p. 719; EARLE; MAYFIELD, 2006, p. 131). 

Acredita-se que os “judeus” perseguiram os cristãos por motivos honestos e religiosos. A 

outra questão é que as muitas violências históricas nem sempre provém de pagãos indiferentes 

à religião, e sim de membros com extremo zelo e ideologias da fé. Os seguintes autores 

confirmam: (WIKENHAUSER, 1967, p. 438-439; CARSON, 2007, p. 532; CARRILLO, 2010, p. 

408). Outro fator que deve ser considerado é a questão dos termos invertidos para o termo 

sacrifício. Há uma possibilidade de “os judeus”, terem pensado que matar um cristão realmente 

seria um sacrifício agradável a Deus, à semelhança dos sacrifícios do Antigo Testamento, 

representados pela expressão hebraica   )ֶזַבח-zevah), traduzida pela forma grega da septuaginta 

“θύω-thyô”, sacrifício. Este termo no Novo Testamento possuía conotação sacrificial nas 

cerimônias judaicas. Raramente se usa esse termo para a morte de pessoas, geralmente indica 

oferendas de animais a Deus. Então, esse culto a Deus seria o mesmo que exterminar ou mandar 

embora o mal do meio do povo de Deus, exemplificado no bode expiatório lançado no deserto 

(LÉON, 1996, p. 253). 

João de forma consciente, utiliza outro verbo grego “ἀποκτείνω-apokteinô”, que significa 

matar, remover, eliminar, destruir. Seria uma forma de matar que mostra uma intenção de eliminar 

a existência e apagar um passado supostamente sem valor. Eliminar esse passado é o mesmo 

que cultuar a Deus. Outros autores acreditam que “matar como culto” seria em razão de uma 

observação radical de Is 66.5, onde diz “Seja glorificado o Senhor”. Eliminar um pagão seria o 
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mesmo que um “latreian prospherein”, que significa “oferecer como culto”, (HALE, 1983, p. 146; 

MACARTHUR, 2006, p. 708; HENRY, 2008, p. 998; BEUTLER, 2016, p. 22).   

Fato é que algum grupo identificado pejorativamente como “os judeus”, estava 

perseguindo o movimento de Jesus, pelo que a comunidade joanina põe na boca de Jesus este 

alerta acerca do cuidado que deviam ter com as autoridades Judaicas. Esses “judeus”, serviam 

a um Deus que aceitava como culto a morte de humanos. O Deus expressado nesse versículo é 

um Deus que recebe sacrifícios de pessoas, e por serem pagãos, são dignos de morte e isso em 

nome do Deus de Israel. Provavelmente a confissão principal que levou os cristãos joaninos a 

serem expulsos e mortos, foi a afirmação de que Jesus era de fato “O Deus” (BROWN,1999, p. 

49; THIELMAN, 2007, p. 243). Ehrman (2014) relata que Jesus foi de humano “potencial”, a Filho 

de Deus, e de Filho de Deus a status Divinos após a ressurreição (EHRMAN, 2014, pp. 119-

120.469). 

A partir de então todo aquele que reconhecesse a Jesus como Divino seria eliminado, a 

perseguição acabaria em morte, e em nome de Deus. Agora todo cuidado seria pouco, conforme 

aponta Mateos e Barreto (1999, p. 668): “o conflito poderá surgir em qualquer lugar e com 

referência a qualquer religião instalada”. A comunidade joanina certamente ficou muito ofendida 

com essas expulsões, pois também eram judeus e se sentiam no direito de frequentar o Templo 

e as sinagogas. Expulsos das sinagogas e sem sua proteção, qualquer que os encontrassem 

poderia julgar suas mortes dignas de sacrifícios agradáveis a Deus. Fica clara a expressão 

bíblica: “todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus” (Jo 7.13). Se fossem 

expulsos das sinagogas, perderiam todos os direitos judaicos, como dito acima, eram 

considerados dignos de morte se isso seria como motivo de culto a Deus.  

 

3 Metodologia 

 

A pesquisa está fundamentada no estudo do texto joanino e a investigação de revisão de 

literatura e bibliográfica. Procurará responder e entender que tipo de Deus e que tipo de religião 
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aceita matar um ser humano como parte do culto a Deus. O presente artigo surge a partir das 

observações do contexto atual, onde geralmente os índices de intolerância e violência em nome 

de Deus estão ligados ao texto Sagrado. Tem como objetivo responder à pergunta: Quem está 

matando em Jo 16.2 e com isso crendo estar prestando culto a Deus?  

 

4 Resultados e Discussão 

 
Nos resultados obtidos contatou-se que um dos principais motivos das exclusões e 

violências contra os cristãos, se deram em vista de possuírem uma cristologia muito elevada, 

como por exemplo de afirmarem que Jesus seria Deus semelhante ao Pai e desta forma 

atribuírem a Jesus títulos pertencentes somente a Javé. Constatou-se também que a grande 

maioria das violências contidas na Bíblia, geralmente tiveram intenções políticas e religiosas 

ligadas ao poder. As interpretações radicais do texto bíblico e de outros textos Sagrados, 

geralmente são as causas de inúmeras guerras, preconceitos, intolerâncias e violências em nome 

de Deus. 

 

5 Considerações Finais 

 

O Evangelho de João foi escrito para fortalecer esses irmãos perseguidos, principalmente 

para aqueles que residiam em sua pátria natal, ou seja, Jerusalém e Palestina. Teve sua 

conclusão nesse ambiente nada favorável para construir um texto Sagrado, ambiente marcado 

pela guerra em nome da religião e pela intolerância religiosa. Nesse momento, cabe relembrar a 

problemática: “Quando matar em nome da divindade se torna um ritual de culto a Deus?”. Quando 

se deixa ser cegado pela intolerância religiosa. Quando a cegueira da religiosidade leva o ser 

humano a pensar que um humano, que não comunga a mesma concepção de Deus, deve ser 

morto em forma de culto a Deus. 
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Quando “coisas”, como a religião, ou melhor, a religiosidade, se tornam mais importantes 

do que a promoção da vida. Quando se individualiza, monopolizando o Mistério de Deus dentro 

de uma determinada concepção religiosa. As concepções de monoteísmo não devem limitar a 

pluralidade das manifestações do Divino. As religiões no mundo também foram desejadas por 

Deus. Em cada uma delas existem fragmentos deste Mistério que é Deus. Ainda que esses 

fragmentos sejam pequenos e microscópicos, em forma de fagulhas de luz, ainda assim, se 

unidas umas às outras, poderão construir uma pequena lâmpada, a qual possibilitará clarear e 

reluzir um pouco melhor a cegueira do humano acerca do Mistério que é Deus. 

O texto de Jo 16.2 evidencia muito bem o modo em que os religiosos da época do Novo 

Testamento configuravam a ideia de palavra de Deus: “qualquer que vos matar cuidará fazer um 

serviço a Deus”. O que dizer de um Evangelho que leva o nome do “amado”, mas que foi 

concluído em um campo de guerra? O que pensar de uma “lei”, intitulada como palavra de Deus, 

reformulada em Jâmnia, que objetivou legitimar a violência contra os próprios irmãos cristãos? 

Será que realmente os “judeus” entenderam a proposta dos cristãos e será que o movimento de 

Jesus entendeu a proposta dos “judeus”? Esses se reuniram em volta da “Torá”, a Lei de Deus, 

aqueles se reuniram em volta do nome de Jesus. Talvez tenha faltado a eles um verdadeiro 

diálogo ecumênico e inter-religioso, para entenderem que os caminhos tomados foram realmente 

diferentes, porém, o fim último apontava para o mesmo lugar, ou seja, para Deus, o Divino 

Mistério. Não entenderam que, para além de todas as nossas doutrinas e todas as nossas 

teologias, paira o soberano – como a Ruah de Elohym sobre o Vazio, o caos, o abismo e as 

trevas (Gn 1,2) - o Mistério ao qual com muitos nomes e de muitas formas nos referimos ao 

pronunciar a palavra Deus. Enfim, o Evangelho joanino teve sua conclusão em meio a muitas 

lutas, violências e até mortes em nome de Deus. 

 

Palavras-chaves: Violência; Evangelho; Expulsão; Sinagoga; Ritual. 
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PALAVRA DE DEUS? Intolerâncias e violências na Bíblia e no Cristianismo: 

reflexões sobre o monoteísmo no Primeiro Testamento 

 

Luiz José Dietrich356 

 

1 Introdução 

 

A Bíblia apresenta muitos textos que incitam e comandam atos de discriminação e 

violência em nome de Deus. Abaixo estão relacionados alguns versículos bíblicos em que estes 

aspectos de discriminação e de violência saltam aos olhos: 

 “Moisés ficou de pé no meio do acampamento e exclamou: ‘Quem for de Javé venha até 

mim!’ Todos os filhos de Levi reuniram-se em torno dele. Ele lhes disse: ‘Assim fala Javé, o Deus 

de Israel: Cingi, cada um de vós, a sua espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo 

acampamento, de porta em porta, e matai, cada qual a seu irmão, a seu amigo, a seu parente.’ 

Os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram do povo uns três 

mil homens. Hoje recebestes a investidura para Javé, cada qual contra o seu filho e o seu irmão, 

para que ele vos conceda hoje a benção.” (Ex 32,26-29); 

 “Quando Javé teu Deus te houver introduzido na terra dos heteus, os gergeseus, os 

amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus ... Não farás aliança com elas e 

não as tratarás com piedade. Não contrairás matrimônio com elas, não darás tua filha a um de 

seus filhos, nem tomarás uma de suas filhas para teu filho; pois desse modo o teu filho se afastará 

de mim para servir a outros Deuses, e a cólera de Javé se inflamaria contra vós, exterminando-

te rapidamente. Eis como deveis trata-los: demolir seus altares, despedaçar suas colunas 

sagradas, cortar seus postes sagrados, e queimar seus ídolos. Pois tu és um povo consagrado a 

 
356Pós doutorado, Professor do Programa de Pós Graduação em Teologia – Área Estudos Bíblicos – da PUCPR – 
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Javé teu Deus; foi a ti que Javé teu Deus escolheu para que pertenças a ele como seu povo 

próprio, dentre todos os povos que existem sobre a face da terra.” (Dt 7,1-6) 

 “Deveis destruir todos os lugares em que as nações que irei conquistar tinham servido 

aos seus Deuses, sobre os altos montes, sobre as colinas e sob toda árvore verdejante. 

Demolireis seus altares, despedaçareis suas colunas sagradas, queimareis suas Asherás e 

esmagareis os ídolos dos seus Deuses, fazendo com que o nome deles desapareça de tal lugar.” 

(Dt 12,2-3) 

“Se teu irmão – o filho do teu pai ou da tua mãe – teu filho, tua filha, ou a mulher que 

repousa em teu seio, ou o amigo que é como tu mesmo, quiser te seduzir secretamente, dizendo: 

‘Vamos seguir a outros Deuses, Deuses que nem tu nem teu pai conheceram, - Deuses de povos 

vizinhos, próximos ou distantes de ti, de uma extremidade da terra a outra, - não lhe darás 

consentimento, não o ouvirás, e que teu olho não tenha piedade; não uses de misericórdia e não 

escondas o seu erro. Pelo contrário: deverás mata-lo! Tua mão será a primeira a matá-lo, e a 

seguir, a mão de todo o povo. Apedreja-o até que morra, pois tentou afastar-te da mão de Javé 

teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão.” (Dt 13,7-11) 

Dado que ainda hoje presenciamos muitos casos de intolerância, discriminação e 

violências – especialmente contra os povos de origem africana e os povos originários e suas 

religiões e cultos tradicionais – cometidas em nome de Deus precisamos nos perguntar até onde 

textos como os citados influenciam essas atitudes. Quanto da concepção de Deus apresentada 

nesses textos continua presente nas teologias atuais? Principalmente, precisamos nos perguntar 

como e porque tais concepções de Deus se inseriram na Bíblia e no monoteísmo cristão, não 

somente porque estão em contradição com aspectos fundamentais do testemunho de Jesus de 

Nazaré, mas também por ser esta a teologia das pessoas que condenaram Jesus à morte.357 

 
357 A celeuma que envolve os relacionamentos homoafetivos, que se concretizou na campanha contra o Plano Nacional 
dos Direitos Humanos e as cartilhas para a implementação desses direitos a partir do currículo escolar, brota da mesma 
visão e fundamentação religiosa. 
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Esta comunicação visa responder a estas questões contribuindo para a desconstrução 

dessas teologias e espiritualidades violentas e complacentes com a violência, fornecendo 

subsídios para a construção de espiritualidades e práticas que superem o caráter exclusivista, 

homogeneizador, hierarquizador e intolerante inserido em muitas das formas de compreender e 

expressar a fé cristã na atualidade brasileira. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

Já a algum tempo os estudos críticos da Bíblia vêm contribuindo para situar grande parte 

dos textos bíblicos no âmbito da corte ou do templo. Mais recentemente as novas perspectivas 

da história de Israel (LIVERANI, 2008); da história da Bíblia  (SHNIEDEWIND, 2011) e da nova 

arqueologia (FINKELSTEIN e SILBERMAN, 2003), permitem uma melhor compreensão do 

processo de instituição do monoteísmo em Israel e da escrita da Bíblia como parte importante 

deste processo. Esta comunicação defende que é no processo de instituição do monoteísmo, que 

em Israel vai “da pluralidade à singularidade” (REIMER, 2019, p. 21-52), que são elaborados os 

textos intolerantes e violentos do Primeiro Testamento, e aponta esta contextualização como a 

chave de hermenêutica para uma leitura libertadora destes textos 

 

3 Metodologia 

 

Este trabalho se constitui a partir de um diálogo entre os estudos críticos da Bíblia e os 

dados da arqueologia mais recente. Neste diálogo buscou-se analisar as duas partes de forma 

criteriosa, sem, a priori, dar primazia a uma ou a outra fonte, buscando construir uma narrativa 

coerente respeitando as ciências envolvida nos dois campos 
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4 Resultados e Discussão 

 

  A seguir são apresentados os principais marcos do processo de instituição do monoteísmo 

em Israel e os graus de violência embutidos em cada um deles. 

 

O primeiro passo: A arca e o Deus da arca como legitimação do poder de Davi. 

Os primeiros passos na direção do monoteísmo talvez tenham sido dados por Davi, que 

em condições muito suspeitas (2Sm 16,5-8), após uma série de mortes, se torna rei (1Sm 22 - 

2Sm 5) e, leva a arca para dentro das muralhas de Jerusalém (2Sm 6,1-23) (HALPERN, 2001, p. 

73-106; BADEN, 2016, p. 119-155). Embora a grande quantidade de guerreiros necessária para 

que a arca fosse tomada das tribos de Benjamim e Efraim possa estar exagerada: “toda a elite 

do exército de Israel: trinta mil homens” (2Sm 6,1), serve para revelar uma parte da violência e 

da imposição implicada nesse ato. E a partir da transposição da arca para dentro das muralhas 

de Jerusalém Davi passa a falar “em nome de Javé dos Exércitos” (2Sm 6,18). Javé dos Exércitos 

passa a ser o Deus do rei. E Davi e a monarquia davídica começam a ser apresentados como 

representantes de Javé dos exércitos, o Deus da arca. O culto a Javé dos exércitos passa a ser 

uma espécie de culto oficial.  

De uma maneira simbólica a narrativa Bíblica “pinta” isso na famosa luta entre Davi e Golias (1Sm 

17,1-18,5). Ali Golias termina caído “com a cara no chão” (1Sm 17,49) da mesma forma como o 

Deus Dagon, por duas vezes foi encontrado caído “com a cara no chão” diante da Arca de Javé 

dos Exércitos (1Sm 5,3 e 5,4).  

 

Segundo passo: A reforma de Eliseu e Jeú: Javé Deus oficial de Israel (841-814 a.C.) 

No reino do norte a dinastia de Amri/Omri (845-841 a.C.), em aliança com os fenícios, 

parece ter adotado Baal e Asherá como divindades oficiais (1Rs 16,31-33; 18,19; 2Rs 10,25-27). 

A reforma de Jeú acontece no contexto de um golpe militar, que extermina a dinastia de Amri. A 

narrativa se esmera em descrever uma série de massacres, que culminam com a destruição do 
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santuário de Baal, das imagens de Baal e de Asherá, e a instituição de Javé como Deus oficial 

também em Israel (2Rs 9,1-10,31). É preciso notar, porém, que esta reforma deve ter atingido 

principalmente o santuário oficial da Samaria e talvez também Betel, Guilgal e Dã (Am 4,4; 5,5; 

7,10-13; 8,14), santuários sobre os quais o rei tinha controle.  

 

Terceiro passo: A reforma do sacerdote Joiada no templo de Jerusalém (835 a.C.) 

O texto de 2Rs 11,17-20 (cf. 2Cr 23,1-24,16) narra uma reforma realizada no templo de 

Jerusalém em paralelo com a reforma de Jeú e Eliseu. Também aqui há um componente de 

violência envolvido que é a morte da rainha Atalia, última descendente da dinastia de Amri. Atalia, 

filha de Amri e Rainha Mãe (guebiráh, cf. 1Rs 15,13) de Ocozias (2Rs 8,25-26), o rei de Judá 

morto por Jeú, exterminou os filhos sucessores de Ocozias e reinou em Judá por seis anos (2Rs 

11,1-3). Seu reinado terminou num golpe organizado por Joiada, chefe dos sacerdotes de 

Jerusalém (cf. 2Rs 12,8), juntamente com os guardas do templo e com o “povo da terra”. Eles 

destroem o templo e dos altares de Baal em Jerusalém, e matam o sacerdote de Baal, Matã.  

 

Quinto passo: A reforma de Ezequias (716-687 a.C.) 

Durante o reinado de Ezequias o domínio assírio estendeu-se até incluir parte do Egito. 

Embora com o império assírio dominando todas as regiões importantes ao seu redor, Ezequias 

busca manter Judá como um reino independente. Nesse contexto de resistência situa-se a sua 

reforma. Ezequias prepara-se para uma guerra com o exército assírio. Amplia o fornecimento de 

água cavando na rocha um canal de pouco mais de 500 m, que hoje é chamado de “o túnel de 

Ezequias”, para levar água da fonte de Gion para dentro dos muros de Jerusalém (2Rs 20,20; 

2Cr 32,30). Também aumenta a área da cidade, para acolher fugitivos do reino de Israel (722 
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a.C.), e os nobres das 46 cidades dos arredores de Jerusalém (cf. 2Cr 30,18.25; 2Rs 22,14)358, 

tomadas por Senaquerib em 701 a.C. (2Rs 18,13; 2Cr 32,1).  

É este contexto que Ezequias determina que o reino de Judá adorará a Javé somente e somente 

em Jerusalém. Todos os santuários e cultos fora de Jerusalém passam a ser proibidos, sejam 

eles dedicados a “outros Deuses”, às Deusas, ou mesmo a Javé, são condenados e destruídos. 

Todos os outros Deuses e Deusas, e suas respectivas imagens são destroçados e proibidos.  

  Com Ezequias Javé passará a ser o Deus nacional de Judá. Para ser a divindade oficial, 

única divindade de Judá, sua jurisdição tem de abarcar todas as áreas da vida. Javé será então 

identificado com as divindades clânicas, familiares, chamadas genericamente de Elohim, e 

também com El, o grande Deus supremo do panteão cananeu (Dt 10,17), sendo que os cultos 

oficiais passam a atribuir a Javé tanto as funções dos Elohim e de El, como também as de Baal, 

de Asherá, de Astarte e de muitas outras (Dt 28,1-68; cf. 7,12-16; 11,13-17: Ex 12,1-13,16). Com 

isso, funções, anteriormente atribuídas a outras divindades, como a fertilidade das mulheres e 

dos animais, seus primogênitos, a fertilidade e as primícias dos campos, a chuva, amor, saúde, 

doença, morte, etc., paulatinamente são transferidas a Javé. 

Javé como único Deus de Judá, e o templo de Jerusalém como único local de culto permitido, 

tem como objetivo a centralização de todas as oferendas em Jerusalém. Isso envolveu muita 

imposição e violência (2Rs 18,4.22; Is 36,7; 2Cr 30,13-14; 31,1).  

 

Sexto passo: A reforma de Josias (640-609 a.C.) 

Josias assume o poder quando a Assíria entra em decadência, é expulsa do Egito e se 

retira da Palestina. Josias sonha estender o poder de Jerusalém, da casa de Davi, abarcando 

 
358 Nesse período, em menos de 20 anos a área cercada por muralhas em Jerusalém passou de 5 hectares (50.000 
m2/0,05 Km2) para 60 hectares (600.000 m2/0,6 km2), e a população que vivia em seu interior passou de 1.000 ou 2.000 
para 15.000 habitantes, cf. Israel FINKELSTEIN e Neil Asher SILBERMAN, p. 29-331; Mário LIVERANI, Para além da 
Bíblia, p. 195-199. Avaliação divergente, com números maiores, é apresentada por William M. SHNIEDEWIND, Como 
a Bíblia tornou-se um livro, p. 98-106. Porém este autor parece superestimar a importância de Jerusalém no tempo de 
Ezequias. 
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além de Judá também o território do antigo reino do norte. Para realizar seu sonho de construir 

um pequeno império, projetado na mítica imagem do império davídico-salomônico, criada pelos 

escribas e sacerdotes de Josias359, Josias terá de enfrentar o faraó, que também pensa assumir 

o controle sobre o espaço vazio deixado pelos assírios em retirada.  

Como Josias terá mais condições políticas e militares de promover sua reforma e integrar 

em seu domínio político o reino do norte – que o poder assírio em seu ápice não permitiu a 

Ezequias – sua ação certamente terá um componente de violência maior (2Rs 23,4-23; 2Cr 34,3-

7). A ampliação do domínio político sobre as terras e tribos do norte, a violência contra os 

santuários, os Deuses e Deusas cultuadas há séculos, a violência contra seus sacerdotes, 

sacerdotisas (2Rs 23,5-7.14.16.20) e seguidores necessita de uma justificativa forte e muito bem 

elaborada.  

Com essa função grande parte do atual Pentateuco, dos livros da Obra Histórica 

Deuteronomista, dos livros dos profetas pré-exílicos, de Provérbios e Salmos foram redigidos de 

modo a dar suporte teológico e legitimação religiosa para a reforma e o projeto de Josias. Muitos 

textos de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e dos Livros Históricos, com Javé ordenando 

que sejam mortos os cananeus, que seus templos, seus Deuses e suas imagens sejam 

totalmente destruídos, provavelmente são redigidos nessa época, como Dt 13, o livro de Josias, 

etc. Visam inscrever no passado uma ordem dada por Javé (a partir do “livro da Lei”, “descoberto” 

no templo, provavelmente Dt 12-26 ampliado) que nunca fora completamente seguida pelo povo 

de Israel, mas que agora Josias estava decidido a implantar, com apoio de Javé (2Rs 23,1-3).  

 

Sétimo passo: Dêutero-Isaías: o rosto libertador do monoteísmo. 

As reformas de Jeú, Joiada, Ezequias e Josias avançam para a monolatria, ou 

henoteísmo: adorar a um só Deus sem deixar de reconhecer a existência de outros Deuses, 

como, por exemplo, Ex 20,3; 22,19; Dt 10,17; Js 22,22; Sl 95,3; 96,4; 135,5; 136,2-3. Ainda não 

 
359 Divergindo da interpretação apresentada por William M. SCHNIEDEWIND, citada na nota anterior. 
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se chegou ao monoteísmo, que é a crença de que só existe um Deus, não admitindo a existência 

de qualquer outra divindade. Tal teologia só será alcançada entre os exilados da segunda 

deportação (587 a.C.), na Babilônia, por volta dos anos 550 a.C360.  

O Dêutero-Isaías (Is 40-55), escrito elaborado, por esse grupo encontra-se recheado de 

afirmações como estas: “...eu sou: antes de mim nenhum Deus foi formado, e depois de mim não 

haverá nenhum. Eu, eu sou Javé, e fora de mim não há nenhum Salvador.” (Is 42,10-11) Ou: 

“Assim diz Javé, o rei de Israel, Javé, Deus dos exércitos, o seu redentor: eu sou o primeiro e o 

último, fora de mim não há Deus.”(Is 44,6); “Eu sou Javé, e não há nenhum outro, fora de mim 

não há Deus.”(45,5) 

Em Is 40-55 estão as afirmações monoteístas mais antigas da Bíblia Hebraica361. Por trás 

deste escrito estão os grupos de exilados da segunda deportação, muitos dentre eles eram levitas 

do interior. Na luta contra opressão imperial, começam a afirmar que as Deusas e Deuses 

babilônicos, que apoiavam e legitimavam a violência, a escravidão e a opressão, não são Deuses. 

As divindades babilônicas e suas imagens aparentam serem divindades, mas na verdade nada 

são (Is 44,9-20). Dessa forma começam a estabelecer a concepção monoteísta da fé de Israel 

(Is 43,10-13; 44,6-8; 45,5-6.21; 46,9;). Revela-se aqui o coração sagrado e libertador do 

monoteísmo: a única divindade verdadeira é a que está junto aos oprimidos em luta contra a 

opressão. O critério para estabelecer essa classificação é mais a função exercida pela divindade 

do que o seu nome, suas características ou forma de culto.  

 

Oitavo passo: No pós-exílio: Monoteísmo e violência em nome de Deus  

Estas releituras, no entanto, irão consolidar-se nos escritos bíblicos somente após o 

retorno dos exilados, a partir de 530 a.C., quando o rei Ciro da Pérsia irá derrotar o império 

 
360 Podem ter recebido influências do Masdeísmo propagado pelo profeta Zaratustra (em gr. Zoroastro), instituído como 
religião oficial persa mais ou menos nessa mesma época, que também a existência de Ahura Mazda como a divindade 
única, responsável pelo bem, e seu adversário, o Deus Harimã, responsável pelo mal e pelo caos. 
361 As afirmações monoteístas encontradas em Dt 4,35.39; 32,39, são provavelmente releituras exílicas ou pós-exílicas, 
oriundas de Is 40-55.  



 
 

 
Anais 

X Congresso Nacional de Ensino Religioso (CONERE) 
XIV Congresso Internacional de Teologia PUCPR 

II Congresso Internacional de Pós-Graduação em Teologia da PUCPR 
II Congresso Latino Americano de Educação e Ciências da Religião (CLAECIR) 

Curitiba/PR – 18 a 20 de novembro de 2019 
ISSN: 2359-1773 (Online) 

968 

Babilônico e libertar os exilados. E principalmente entre 515-400 a.C., quando os persas apoiarão 

a reconstrução do Templo, das muralhas e da cidade de Jerusalém, com o envio de Neemias e 

do sacerdote Esdras.  

Entre os anos 450-400 a.C. os sacerdotes, organizados a partir do novo Templo, serão 

confirmados como intermediários entre o povo e o império persa, e com a transformação da 

Judéia em uma província persa, os sacerdotes irão exercer o poder em nome de Deus. Esse 

governo teocrático irá a impor nova concepção de Deus, do povo de Deus e do pecado. Javé 

será agora será considerado como Deus único e universal (Dt 4,39; 1Rs 8,60). 

Porém, nesta época os elementos libertadores, que constituíam a sacralidade do 

monoteísmo nascido na resistência à escravidão do exílio, foram substituídos por uma a 

sacralidade ligada ao nome da divindade, a um lugar sagrado, a um conjunto de determinados 

rituais e a uma hierarquia sacerdotal bem definida. O nome será tão sagrado que só poderá ser 

pronunciado pelo sumo sacerdote, e num ritual realizado uma só vez por ano (Lv 16). O templo, 

casa desta divindade, é considerado o lugar mais sagrado do país, com espaços exclusivos aos 

sacerdotes e faltas rituais são punidas com exclusão ou morte (Ex 19,13; Nm 1,51; 3,10; 15,32-

36; Lv 24,10-45; Ex 19,12; 31,14-15; Mc 2,15-17). É nesse processo, aliás, que o Pentateuco 

será promulgado como livro sagrado pelas autoridades do segundo Templo e imposto como lei 

de Deus – e do rei – com apoio dos persas (Esd 7,25-26). E a desobediência será “castigada 

rigorosamente; com a morte ou o desterro, com multa ou prisão.” 

 

5 Considerações Finais 

 

Jesus provavelmente herdou de seu povo uma concepção monoteísta de Deus. Porém 

certamente não era a concepção definida pela teocracia pós-exílica, embasada tanto na teologia 

centralizadora de Ezequias e Josias, como no monoteísmo legitimador da exclusão e justificador 

de violências, hierarquias e privilégios dos sacerdotes do segundo templo. Essa era a teologia 

das pessoas que condenaram Jesus à morte. As violências hoje, praticadas por grupos cristãos, 
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em nome do evangelho de Jesus, revelam uma grande perversão de parte do pensamento 

cristão. Essa perversão consiste em colocar na boca de Jesus a teologia das pessoas que 

condenaram e mataram Jesus. Jesus foi condenado por um monoteísmo javista com 

características muito semelhantes ao monoteísmo trinitário, cristão, que incita e promove, ou pelo 

menos aceita calado, as atitudes discriminatórias, intolerantes e violentas contra partes das 

culturas e das religiões dos povos africanos e afrodescendentes, dos povos nativos das Américas, 

e muitas outras etnias e religiões diferentes.  

 

Palavras-chaves:  Palavra de Deus, Violência em nome de Deus, Intolerância religiosa. 

Monoteísmo.  
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LEITURA BÍBLICA EM PERSPECTIVA FEMINISTA DECOLONIAL: a partir de Mercy 

Oduyoye, Theresa Okure uma perspectiva africana 

 

Nadi Maria de Almeida362 

Bolsista CAPEs 

1 Introdução 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma sinopse sobre o estudo das Escrituras e 

sua inculturação no contexto africano em perspectiva feminista decolonial a partir da contribuição 

das teólogas Mercy Oduyoye363 e Theresa Okure364. Propõe uma abordagem do papel e da 

missão das mulheres na Bíblia a partir de uma visão feminista em clave libertadora. Primeiro, 

aborda as mulheres no Antigo Testamento (AT), depois no Novo Testamento (NT) e por último 

 
362 Doutoranda em teologia com foco em Missão, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR. Possui 
Mestrado em Teologia com foco em Missão pela PUCPR. Especialização em Metodologia do Ensino superior, pelo 
Centro Universitário Internacional – UNINTER. Bacharelado em Teologia pelo Centro Universitário Filadélfia (UNIFIL), 
Londrina PR. Licenciatura em Ciências Religiosa – PUCPR. Bacharelado em Relações Internacionais, pelo Centro 
Universitário Internacional - UNINTER. Graduação no exterior: Especialização em Missão pela “Catholic University 
of Eastern Africa” (CUEA) no Quênia. Bacharelado em Teologia pela “Catholic University of Eastern Africa” (CUEA) no 
Quênia. Contato: nadinadimaria@gmail.com. 
363 Mercy Amba Oduyoye, teóloga metodista, do Gana, muito conhecida por seus trabalhos sobre teologia feminista na 
África. Diretora do Instituto de Mulheres em Religião e Cultura do Seminário Teológico Trinity em Legon, Gana é 
conhecida como a “mãe das teologias das mulheres africanas”. ‘É uma renomada teóloga, educadora, escritora, 
mentora e poeta. Oduyoye escreveu quatro livros e mais de oitenta artigos focados na teologia cristã, a partir de uma 
perspectiva feminista e africana. Um de seus assuntos centrais é como a religião e as culturas africanas influenciam 
as experiências das mulheres africanas. Em particular, abordou os efeitos da opressão econômica nas mulheres 
africanas. Líder influente do movimento ecumênico, foi a primeira mulher presidente da Associação Ecumênica de 
Teólogos do Terceiro Mundo (EATWOT). É a fundadora do Círculo de Teólogas Africanas, uma organização que 
incentiva as mulheres africanas a pesquisar, escrever e publicar seus próprios livros e artigos sobre “questões 
africanas”.  
364 Theresa Okure, religiosa católica da Nigéria que pertence à Sociedade do Santo Filho de Jesus (SHCJ). Com Ph.D. 
nas Escrituras da Universidade de Fordham (É PHD NAS ESCRITURAS DA UNIVERSIDADE OU PHD NAS 
ESCRITURAS PELA UNIVERSIDADE. Atualmente é professora de Novo Testamento e chefe de departamento de 
estudos bíblicos do Instituto Católico da África Ocidental, Port Harcourt, Nigéria. Publicou artigos em Estudos da Missão 
e sobre eclesiologia na África, comentários  sobre o Evangelho de João, livros sobre as parábolas de Jesus no contexto 
africano e sobre as mulheres na vida de Jesus. Okure tem paixão e compromisso com a Bíblia e com a missão. Por 
oito anos, de 1996 a 2004, ela foi coordenadora de Estudos e Missão das Bíblias (BISAM), que busca estudar de forma 
colaborativa, em um verdadeiro espírito de missão, as várias maneiras pelas quais a Bíblia foi escrita.  

mailto:nadinadimaria@gmail.com
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foca como as mulheres africanas veem e experimentam Jesus Cristo em suas vidas, 

cotidianamente, fonte de força para lutar para decolonizar a mentalidade colonialialista e 

patriarcal que continua fortemente presente na África.  

Oduyoye e Okure afirmam que muitas vezes a opressão e exclusão das mulheres são 

baseadas em leituras fundamentalistas da Bíblia, realizadas por homens, para justificar atitudes 

machista e exclusivista na Igreja. Tais atitudes repercutem ou reforçam ainda mais aquelas que 

já existem nas famílias e na sociedade africana. Segundo Okure (2010, p.31) “a interpretação 

bíblica até as últimas três décadas do nosso século estava dominada por cientistas brancos, 

masculinos, clericais” E que “ao longo de séculos, a Bíblia tem sido usada ou abusada para 

legitimar o sexíssimo, da mesma maneira que foi usada para legitimar o racismo e a divisão de 

classes.” 

Por conseguinte, Oduyoye e Okure releram a Bíblia, refletindo sobre a situação e 

experiências reais das mulheres africanas.365 Logo, é da perspectiva crítica feminista e decolonial 

que elas interpretam as histórias da Bíblia sobre o papel e a contribuição das mulheres no Antigo 

Testamento (AT) e Novo Testamento (NT).  

 

2 Fundamentação teórica 

 

A fundamentação teórica que norteia esse trabalho são fontes bibliográficas somente das 

duas autoras Mercy Oduyoye e Theresa Okure e da Bíblia.  

Okure (2000, p. 2) afirma que como “a Bíblia é também a Palavra de Deus expressa em 

linguagem humana e por seres humanos pecadores e limitados. Os pontos de vista divino e 

 
365 Okure (2010, p. 32-33) Lembra que os “problemas de vida no continente africano têm suas raízes não apenas no 
gênero, mas também na raça e classe. Os problemas incluem “subdesenvolvimento”, fome, doenças, exploração 
política, econômica e religiosa causada pelo colonialismo e neo-colonialismo, e o desnudamento cultural”. Situação 
não ignorada pelas mulheres africanas, mas, que também os homens são vitimas. No entanto, não estenderemos 
sobre estes pontos, mas somente nas questões de interpretações bíblicas, onde as mulheres foram esquecidas nos 
estudos e interpretações masculinas, que repercute, na justificativa da exclusão da mulher, na Igreja e na sociedade.  
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humano permeiam toda narrativa bíblica e precisam ser discernidos”. Por esse motivo, “as 

mulheres estudiosas teólogas e biblistas, sustentam que, em nossa leitura da Bíblia, precisamos 

considerar os pontos de vista divina e os humanos”.  

É importante lembrar que as Sagradas Escrituras refletem uma cultura em que apenas os 

homens tinham direitos e obrigações legais. Por conseguinte, Okure (2000, p. 4) diz que “a 

imagem das mulheres na Bíblia é complexa” e que a “visão negativa da mulher se origina da 

humanidade pecadora, não da vontade criada de Deus”. Consequentemente, a autora ressalta 

que, quando interpretamos histórias bíblicas sobre mulheres, precisamos discernir entre o que é 

de Deus e o que é da cultura humana, limitada e pecaminosa.  

Segundo Okure (2000), estudiosos da teologia feministas afirmam que a contribuição das 

mulheres na Bíblia foi deixada de fora ou diminuída. Por exemplo, Deus é chamado “Deus de 

nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, mas não o Deus de nossas mães Sarah, Rebecca, Rachel e 

Leah”. Em Rute 4,11, lemos "Rachael e Leah são chamadas "as mulheres que juntas edificam a 

casa de Israel". Elas foram as mães das doze tribos de Israel” (OKURE, 2000, p. 5). 

Gn 1, 26-27 relata que Deus criou homem e mulher à imagem e semelhança divina. Logo, 

vemos que a sexualidade é um dom de Deus para cada ser humano, mas os papéis de gênero 

são fixados pelos seres humanos e podem ser injustos e discriminativos. “Tal crença surge, das 

práticas socioculturais do mundo pecaminoso em que viviam os autores bíblicos e seus 

intérpretes subsequentes” (OKURE, 1988, p. 48-49, a).   

No NT Okure afirma: 

 
Existem, por exemplo, mulheres discípulas de Jesus, mulheres profetas (Atos 
21,10), obreiras da Igreja (Rom. 16: 1-16); mulheres pregadoras da palavra (Atos 
18, 1-19; 14-18; Fp 4, 1-3), pastoras em suas igrejas nas casas (Atos 12,12; 4: 
16, 11-15, 40; Rom. 16, 3-5), mulheres com vocações especiais (Atos 9: 36-43); 
e uma renomada mulher diaconisas (Rm 16, 1-2) (OKURE, 2000, p. 10). 
 

Oduyoye (2008) chama a atenção para o evento crucial, o da ressurreição. Nesse 

momento Jesus escolhe uma mulher para levar as Boas Novas a outras pessoas. Ela deixa o 

questionamento para reflexão: “por que Jesus deu a mensagem do fardo para as mulheres, 
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sabendo muito bem que a tradição era contra elas e que o testemunho delas exercia pouco peso 

nos tribunais?” (cf. ODUYOYE, 2008, p. 88-89).  

De acordo com Oduyoye (2008), é em Lucas que encontramos o maior número de 

exemplos de mulheres como participantes e atores na vida, ministério e parábolas de Jesus. Em 

primeiro lugar, as mulheres teólogas chamam a atenção para a Virgem Maria, cuja ética 

revolucionária arrisca a exclusão social para colaborar com Deus em sua missão de salvação. 

Deus pediu o consentimento de Maria para ser a mãe do seu próprio Filho e esperou pela sua 

resposta (cf. Lc 1, 26-38). A próxima pessoa a conhecer essa ótima notícia foi Elizabeth e não 

José, o futuro esposo de Maria. 

Para as mulheres africanas cristãs, Jesus Cristo é o único ponto de vista válido, do qual 

elas podem ver corretamente a vida, a cultura, o desenvolvimento e apreciar todas as pessoas 

como iguais. É em Jesus que elas encontram forças para permanecer firmes na luta por seus 

direitos, contra toda opressão e exclusão (OKURE, 1989, p. 366). 

Okure (1989, p.387), afirma ainda que sendo fiéis à sua vocação, as “mulheres africanas 

são capazes de ver as coisas através dos olhos de Jesus.” Então, elas se envolvem em uma 

missão inclusiva e pluralista, na qual homens e mulheres são tratados igualmente. Em Jesus elas 

encontram força e capacidade para “trabalhar pela transformação da cultura e a participar 

ativamente da missão de Deus que trabalha pela transformação da vida das pessoas.” Isso 

significa que estão comprometidas com a verdade e com a libertação de todos os tipos de 

opressão. (OKURE, 1989, p. 367).  

Okure (2010, p. 33) lembra que “uma leitura predominantemente matriarcal da Bíblia seria 

tão distorçante como a patriarcal tem sido ao longo de séculos.” Seguindo essa mesma lógica, 

Oduyoye (1986, p. 121;133) afirma que “se a nova criação quer se tornar realidade em nossos 

tempos, ambos, homens e mulheres, precisam reexaminar [juntos] a tradição cristã e enfrentar 

aqueles aspectos que justificam a domesticação de mulheres”  

Segundo Amoah; Oduyoye (1988, p. 44), o Cristo que as mulheres africanas adoram e 

honram é o Cristo vitorioso, o libertador que as liberta da escravização, de doenças e de todos 
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os tipos de tabus e ideologias contra as mulheres, como o racismo, a pobreza e o sexíssimo. 

“Cristo para nós é o Jesus de Nazaré, o servo que lavou os pés dos discípulos, o Bom Pastor que 

nos leva apenas a 'pastos verdes', ao Reino de Deus, que de fato vem atrás de nós para nos 

atrair de volta a Deus.” (AMOAH; ODUYOYE, 1988, p. 44) 

 

3 Metodologia 

 

Metodologicamente a pesquisa se estruturou pela abordagem exploratória, de cunho 

qualitativo, auxiliada por pesquisa bibliográfica, de materiais referentes às autoras Mercy 

Oduyoye e Theresa Okure e a Bíblia. O foco é a leitura teológica feminista da bíblia na realidade 

africana. Primeiro, foi realizada a coleta de dados bibliográficos, depois uma seleção do material 

por meio de leitura e análise e por último a redação do trabalho.  

 

4 Resultados e Discussão 

 

Em toda a Bíblia, vemos que as mulheres são chamadas por Deus e atuam como 

cooperadoras e agentes da vida, da justiça e da paz. Deus criou as mulheres para serem mães 

de todos e as envolve na atividade de dar, preservar e redimir a vida. Elas aparecem como Sua 

confidentes, creem e sempre tomam medidas para assegurar que a vontade de Deus seja feita, 

visando sempre o bem do seu povo. As mulheres cooperaram com Deus ao longo da história da 

salvação e “em todos os casos, Deus manifesta um profundo respeito pelas mulheres, tratando-

as como indivíduos em seu próprio direito; Deus lida diretamente com elas em vez de passar 

primeiro pelos maridos” (OKURE, 1988, 53, b). Assim, a percepção das mulheres na fé é bastante 

receptiva, comprometedora e cheia de ação. Por outro lado, vemos que os discípulos nas horas 
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mais difíceis da vida de Jesus se escondem, fogem366  e, a princípio, duvidaram do anúncio da 

ressureição feito pelas mulher. Uma situação que, para os homens daquele contexto, parecia 

absurda.  

A Bíblia, portanto, incorpora extensos elementos libertadores em relação às mulheres. Por 

isso, concordamos com Okure (1988, p. 55, b) quando diz que "continuar excluindo as mulheres 

de certos ministérios cristãos com base na razão inspirada em tabus judeus fora de moda é anular 

e sem sentido a libertação que Jesus conquistou para todos nós (Gálatas 3: 26-28)". Destarte, é 

uma necessidade urgente considerar a interpretação das escrituras na perspectiva feminista 

decolonial. 

Okure e Oduyoye nos ajudam a reinterpretar as histórias das mulheres na Bíblia com 

novos olhos, ouvidos e coração. Suas contribuições apresentam os importantes papéis que as 

mulheres desempenharam como cooperadoras de Deus na história da salvação. Papel que por 

muitos séculos não recebe atenção adequada dos estudiosos das Escrituras. Assim sendo, é 

preciso reconhecer esse papel indispensável das mulheres “braço forte” contribuindo e utilizado 

por Deus e por Jesus na obra de libertação e redenção. E Okure afirma que “sem elas não haveria 

Moisés, líder do povo escolhido no AT, ou Jesus, o Filho de Deus, Filho de Maria e salvador do 

mundo (Jo 4 : 42)” (OKURE, 2000, p. 7). Além disso, é importante notar que “sem o esforço 

concertado e o trabalho em equipe dessas mulheres ilustres, Moisés nunca teria sobrevivido 

quando criança e, mais tarde, teria sido poupado por Deus. Por causa delas, ele se tornou uma 

grande figura na história judaica e o maior profeta do AT” (OKURE, 2000, p. 7).  

 

  

 
366 Os Evangelhos apresentam mulheres que acompanham Jesus da Galiléia ao longo de sua vida. Elas não o 
abandonam em seu momento crucial, a caminho do Calvário e morte na cruz (cf. Lucas 7,36-50; Mc 15,40-41; Mt 
27,55-56; 61; João 19,25). 
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5 Considerações Finais 

 

Esta pesquisa visou explorar a contribuição de Mercy Oduyoye e Theresa Okure, duas 

teólogas de grande coragem, entusiasmo, capacidade e experiência profissional que escrevem 

sobre a missão das mulheres na Bíblia. Hoje, elas são as vozes proféticas que anunciam o 

Evangelho e denunciam a exploração dos oprimidos, das mulheres e dos pobres no continente 

africano. Elas estão contribuindo para a Igreja e a teologia da missão escrevendo, educando as 

pessoas e desafiando a Igreja e a sociedade a mudarem e serem mais inclusivas, pluralistas e 

decolonizadoras. 

Exploramos, principalmente, os seus estudos sobre a interpretação da missão das 

mulheres na Bíblia, uma área que tem sido negligenciada e pouco tocada pelos homens teólogos. 

Assim, em sua releitura da Bíblia, as teólogas pesquisadoras apresentaram a mulher como o 

principal "instrumento" da obra utilizada por Deus na história da salvação de seu próprio povo. A 

partir de Eva no AT e de Maria no NT, apresentam as mulheres da Bíblia que cooperaram com 

Deus na história da salvação. Percebemos que há uma grande diferença quando os homens 

interpretam e escrevem sobre as mulheres na Bíblia e quando são as mulheres que interpretam 

e escrevem sobre o mesmo assunto. 

Concluímos que, não importa o que a mentalidade patriarcal reivindique. A verdade é que 

Deus criou mulheres e homens iguais à sua imagem e semelhança e somente pelo trabalho de 

ambos juntos, se cumprirá a vontade de Deus que ordenou a cuidarem um do outro e de toda a 

criação (Gen 1,28; 9,7). Portanto, sempre que mulheres e homens unem seus dons e trabalham 

juntos para o bem comum a vontade de Deus será cumprida neles. Nesse contexto, onde um 

completa o outro, é juntos, em cooperação um com o outro, que eles podem ser totalmente 

imagem e semelhança de Deus. No entanto, um modelo perfeito e ideal da Igreja e de missão 

sem discriminação, infelizmente ainda não é uma realidade, pois, a igualdade de gênero ainda 

não foi alcançada na Igreja, nem na família e sociedade. 
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Enfim, Okure e Oduyoye analisam como Jesus se relaciona com as mulheres nos 

Evangelhos e como as mulheres africanas experienciam e percebem Jesus como seu 

libertador e salvador do patriarcado e da opressão colonial que ainda hoje permeia a 

sociedade africana em alta escala. As teólogas acreditam que a vontade de Deus pregada 

por Jesus, isto é, o amor e a dignidade da vida, um dia se tornará realidade para todo o povo 

de Deus e que um dia haverá igualdade e dignidade para as mulheres igual que para os 

homens na Igreja e na sociedade.  

 

Palavras-chaves: Mulher; Bíblia; África; Decolonização. 
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CULTURA DE PAZ, ESPIRITUALIDADE E EDUCAÇÃO: traçando elos no contexto 

da formação humana 

 

Maria Dalva de Oliveira Araujo367 

Maria José Torres Holmes368 

 

1 Introdução 

 

No mundo atual há anseio por mudanças em prol da cultura de paz. Mas, o cultivo da 

paz precisa acontecer a partir de cada indivíduo. Não podemos mudar o passado, mas podemos 

evitar o que foi negativo e construir um caminho alicerçado na solidariedade no sentimento de 

responsabilidade fraterna, que não exclui ninguém. As mudanças acontecem em ritmo cada 

vez mais acelerado, muitas coisas logo são substituídas por outras mais modernas e 

aperfeiçoadas. Nesse processo, referenciais que organizavam a vida das pessoas e 

sociedades, passam a ser questionados, ressignificados e até mesmo esquecidos, tais como 

verdade, normas, valores e conhecimentos. 

Estas mudanças também atingem o desenvolvimento histórico-cultural do ser humano. 

Porém, para cultivar a paz alguns valores precisam permanecer como: o respeito, a liberdade, 

a justiça  que são referências universais e servem de base para minimiizar os vários tipos de 

violência.  Entretanto, pensar a paz somente como ausência de guerra ou de conflitos é 

impossível quando se trata de relações entre pessoas. Essa problemática deve envolver a 

sociedade como um todo, pois, observam-se nos noticiários que a violência tem se manifestado 

nos lares e até no interior dos estabelecimentos de ensino não só no Brasil, mas no mundo. 

 
367 Mestre em Ciências das Religiões (UFPB). Professora Aposentada do Estado da Paraíba. Supervisora Educacional 
Aposentada do Município de Campina e Membro do FONAPER. Contato: omariadalva@gmail.com. 
368 Mestre e Especialista em Ciências das Religiões - Pedagoga e Especialista em Educação da Administração. Gestão 
Escolar. Doutoranda em Ciências das Religiões - UFPB. Grupo de Pesquisa FIDELID. Membro FONAPER. Contato: 
mjtholmes@yahoo.com.br 
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Nesse contexto, as grandes mudanças resultantes de conquistas científicas e avanços 

tecnológicos fundamentadas na ânsia de domínio do mundo e dos outros, não têm tanto 

significado, diante das atitudes e do sentimento de amor necessários à humanidade. Todas as 

buscas do Transcendente ou da transcendência humana se resumem na atitude concreta e 

universal do amar e ser amado. Para isso é preciso que o ser humano se desprenda do seu 

egocentrismo e deixe que este sentimento flua no seu universo espiritual. 

Segundo Boff369 (2012), o ser humano não é constituído apenas de exterioridade, sua 

expressão corporal, mas também de interioridade, seu universo psíquico interior. Traz consigo 

uma característica de profundidade, que corresponde à sua dimensão espiritual. Ele é um ser 

que possui múltiplas dimensões e não sobrevive só. Oleniki e Daldegan (2003, p.15) afirmam: “o 

ser humano vive em interações com outros seres e com diferentes ambientes. É este seu contato 

com o outro que lhe permite ir para além de si mesmo e modificar o curso de uma ação”. Isto é 

necessário numa educação para a espiritualidade humana e independente de crença ou 

religião.  

Tal educação precisa incorporar valores relacionados à paz e, ao mesmo tempo, tornar-

se uma prática militante e amorosa. Deve começar pelos próprios docentes, a partir do cultivo 

da paz interior, pois educar pelo exemplo terá um efeito significativo para os estudantes. 

Precisamos, portanto, refletir e motivar os/as estudantes para desenvolver sentimentos de paz 

através de hábitos e atitudes no cotidiano. Nessa perspectiva, o  cultivo da paz deve ser inserido 

na escola de forma inter e transdisciplinar, desde a Educação Infantil. É importante envolver 

todos, pois, cultivar a paz não é ausência de conflitos, mas uma conquista, um processo 

contínuo, que envolve o amor, a tolerância, o respeito e o diálogo. 

Objetivamos neste trabalho refletir como alguns teóricos abordam a cultura de paz e a 

espiritualidade na educação buscando traçar elos com a formação humana. O propósito é 

contribuir para ampliar o debate em torno de uma educação integral, que possa contemplar as 

 
369https://leonardoboff.wordpress.com/2012/08/27/a-dimensao-do-profundo-o-espirito-e-a-espiritualidade/ 

https://leonardoboff.wordpress.com/2012/08/27/a-dimensao-do-profundo-o-espirito-e-a-espiritualidade/
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múltiplas dimensões do ser humano. Destacamos o Ensino Religioso (ER) como um terreno fértil 

para agregar a espiritualidade independente de crença ou religião. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

A cultura de paz envolve cultivo de algo, invoca a presença de um terreno fértil para ser 

plantado e ação de pessoas. A forma como acontecem às interações é que aparenta representar 

uma possibilidade de sua viabilização. No âmbito social, especialmente no contexto educacional 

são desenvolvidas campanhas e articulados projetos educativos visando fazer germinar e 

frutificar a paz, que pode ser denominada como um estado sereno de espírito tanto individual 

como coletivo. 

Nas palavras de Weil (1993, p. 37 apud ARAGÃO e MATOS, 2015, p. 95) “a paz é ao 

mesmo tempo felicidade interior, harmonia social e relação equilibrada com o meio ambiente”. 

Estas pesquisadoras, com base em Weil, destacam três eixos a partir dos quais a paz poderá ser 

consolidada: “o indivíduo (como arte de viver em paz consigo mesmo), sociedade (como arte de 

viver em paz com os outros) e natureza (como arte de viver em paz com a natureza)”. 

Nessa perspectiva, a consolidação da paz é possível, começando no interior das pessoas 

e em suas interações. Referindo-se a esta paz interior Aragão e Matos, (2015, p. 95), afirmam: 

“a paz seria um estado de harmonia interior que resulta em uma visão ampla e holística da 

realidade”. Nesse sentido, para cultivar a paz na escola, por exemplo, até mesmo a forma como 

o estudante é recebido no portão, as oportunidades que lhe são proporcionadas no interior da 

escola no sentido de ter vez e voz retrata uma possibilidade. Entretanto, é possível um projeto de 

paz sem lidar com situações de conflito? 

Para Pierre e Matos (2015) tratar do tema educação para a paz é tratar da convivência 

entre as pessoas o que, naturalmente, abrange situações de conflito e precisam ser trabalhados 

ou resolvidos, de forma respeitosa. Estas pesquisadoras consideram os conflitos como 

oportunidades valiosas para o crescimento e desenvolvimento das pessoas na convivência. 
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Portanto, desenvolver relações de paz significa prestar atenção aos conflitos que surgem 

cotidianamente e buscar resolvê-los de forma natural. 

Considerando que a convivência é inerente à formação humana parece interessante usar 

a expressão “educar pela paz” ao invés de “educar para a paz” uma vez que somos educados na 

vivência e convivência. A última expressão pressupõe que estamos preparando algo para ser 

vivido em um determinado momento, além do agora. Porém, é preciso criar condições hoje, nas 

quais a paz possa ser desenvolvida nas pessoas e entre elas, continuamente. 

Nesse sentido, Röhr (2013, p. 243) faz referência a uma “relação vivente” afirmando que 

o contexto educacional constitui uma contribuição para o mundo, pois tem como meta formar 

pessoas e “para se formar a pessoa e com isso para a construção de uma grande comunidade – 

que cresce a partir das pessoas e das relações entre elas - tudo depende de até que ponto o 

homem se envolve de fato com o mundo”. 

Nesse sentido, é impossível operacionalizar um processo de formação humana coerente 

com o cultivo de paz, sem conexão com o mundo e com outras pessoas. Não dá para fixar a 

visão somente em si mesma, desconsiderando a visão ampliada do Todo. Para Röhr (2013, p. 

245), trata-se de “não se vê como o todo, mas inserido nele, fazendo parte dele”. Ele afirma que 

um “futuro humano e produtivo de uma comunidade ou de um povo não condiz com a supremacia 

de uma visão de mundo que venceu outra, calando-a violentamente”. Afinal, é dentro da 

diversidade que a unidade ou particularidade de cada pessoa vai ser definida refletindo a sua 

espiritualidade. 

Falando desta inter-relação no âmbito da diversidade, Smarjassi (2011) destaca as várias 

línguas faladas e religiões existentes no mundo lembrando que, mesmo sendo em locais distantes 

e praticadas por povos diferentes, retratam traços comuns. Esta unidade dentro da diversidade 

traz em si o desafio de compreender melhor a si próprio e o mistério da origem de todos os 

mistérios, na tentativa de desvelar o que está oculto, mas que é peculiar a toda cultura. Isso 

corresponde ao espaço misterioso entre o humano e o divino, partindo do pressuposto da 
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espiritualidade enquanto uma dimensão do humano que mantém conexão com uma 

espiritualidade maior, ou uma divindade, independente de religião. 

Smarjassi (2011) sinaliza a importância de considerar a espiritualidade nos debates sobre 

a educação uma vez que, sendo uma dimensão humana, ela está implícita no contexto da 

educação integral. Quer seja reconhecida ou não, a espiritualidade enquanto dimensão humana 

é também dimensão educativa fazendo parte do currículo oculto. Talvez, tal dimensão possa 

indicar algo de mais profundo e decisivo, evocando em relação ao ser humano, sua identidade, 

consciência, ou o encontro profundo consigo mesmo.  

Nesse sentido a referida autora ressalta o “despertar religioso” presente em todo o mundo 

na atualidade, e, no cerne deste fenômeno, o Ensino Religioso (ER), que tem gerado polêmicas 

entre a determinação legal e o debate sobre laicidade. Entretanto, quanto ao espaço do 

componente ER no currículo, Smarjassi (2011, p. 243) propõe “repensar o ER como fecundo 

terreno para se recuperar, refletir e desenvolver, de forma plural e universal, a categoria 

“espiritualidade trabalhada” como conteúdo e estratégia didática”. 

Esta pesquisadora recorre a teóricos do campo da nova biologia, da genética e da 

neurociência dos quais destaca Rafael Yus e Paul Tillich. Para Yus (2002, apud Smarjassi, 2011, 

p. 246) “espiritualidade se refere à verdadeira natureza humana, o eu que está conectado a uma 

realidade espiritual maior, que vai além de nós mesmos”.  Já Tillich (2005, apud Smarjassi, 2011, 

p. 246) considera que “por trás de todas as manifestações culturais têm implícita a espiritualidade 

humana”. Esta, pode ter ligação com as religiões, mas ambas não se confundam. Enquanto a 

espiritualidade está ligada aos sentimentos interiores da pessoa, a religião está ligada a 

doutrinação, a normas morais. Tanto para Yus, quanto para Tillich, a ausência da dimensão 

espiritual na prática educativa, fragiliza o ser humano, podendo provocar comportamentos 

autodestrutivos. Com essas reflexões, Smarjassi (2011, p. 244) conclui que: 

 
Podemos inferir que a dimensão espiritual, como elemento constitutivo do ser 
humano, deve ser eleita como uma experiência do sagrado na profundidade e 
totalidade do ser humano, perpassando a história da humanidade, extrapolando, 
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assim, os domínios do senso comum que a limita apenas aos contornos da 
instituição religiosa. 

 

Portanto, esta pesquisadora inclui a dimensão espiritual no âmbito da constituição do ser 

humano, como algo profundo ao ponto de ser considerada uma experiência do sagrado, mas que, 

necessariamente, independe da religião. Nesse sentido, Boff (2001, p. 21) situa as instituições 

religiosas como “construções do ser humano, muitas vezes, substantivadas como um fim em si 

próprias e, dessa forma, acabam perdendo sua essência, que é a espiritualidade humana”.  

Desse modo, falar de educação pela paz, ou para paz, implica superar a ideia de que paz 

é encontrada lá fora em campanhas, projetos, leis, decretos ou religiões. Semear e cultivar a paz 

depende do terreno mais apropriado, que é dentro de cada pessoa, começando pela paz consigo 

mesma, desenvolvendo sua dimensão espiritual unida as demais e permeada pelas interações, 

no aqui e agora.  

Corroborando com a perspectiva de educação integral, ou seja, educação do ser humano 

em suas múltiplas dimensões, Torralba (2012), também situa à questão espiritual, inclusive, 

inserindo-a no conjunto das inteligências múltiplas defendidas por Howard Gardner. Relaciona a 

inteligência espiritual com a busca da felicidade, a consciência ecológica e a pacificação do 

mundo reforçando, assim, a ligação Unidade e Todo. 

Para Torralba (2012, p. 271), ao tratar da relação consigo mesmo na busca da felicidade, 

fica implícita também a relação com o outro e o mundo o que, naturalmente, envolve situações 

conflituosas desafiando o potencial individual do “ser” sem, entretanto, negar o ser do outro, pois, 

“chegar a ser humano consiste em aprender gradualmente a dar lugar aos outros, a entender seu 

ponto de vista, ao oferecer o próprio espaço”. 

Nesse sentido, o referido autor ressalta a importância de ampliar o olhar no âmbito do 

contexto educacional escolar de modo a agregar dimensões esquecidas do ser humano. Trata-

se de atentar para necessidades espirituais dos estudantes, quer sejam vinculadas ou não a 

determinadas religiões, no sentido de evitar o vazio que, muitas vezes, é externado no 

comportamento autodestrutivo e violento de muitos jovens e adolescentes. Considerar esse 
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aspecto nos parece uma maneira de oportunizar descobrir o sentido da vida no seio da prática 

educativa e o ER, como já destacado, parece um espaço propício articulado com os demais 

componentes curriculares. 

 

3 Metodologia 

 

O estudo foi realizado considerando a visão de autores em várias áreas do conhecimento 

sobre cultura de paz, espiritualidade e educação buscando elos com a formação humana na 

perspectiva de educação integral. Portanto, agregando outra dimensão do ser humano além da 

física e mental. Consideramos a espiritualidade para além do cunho religioso e ligada ao processo 

de formação humana, enquanto uma das dimensões implícitas. 

Consiste, assim, num ensaio teórico a partir do qual apresentamos algumas reflexões que 

poderão contribuir para a construção de uma visão ampliada do ser humano e, 

consequentemente, uma prática educativa onde o cultivo da paz possa acontecer no terreno fértil 

que é o interior das pessoas em suas interações. Trata-se de potencializar o processo 

educacional, especialmente, no componente curricular ER que aparenta ser propício, pois 

acreditamos que é no caminhar que a paz se constrói. A seguir, apresentamos um breve resumo 

das reflexões, do diálogo com os autores.  

 

4 Resultados e Discussão 

 

Neste texto relacionamos os conceitos de paz, cultura de paz, espiritualidade e educação 

buscando traçar elos com a formação humana. Vimos que para Weil (1993), citado por Aragão e 

Matos (2015, p. 95) falar do assunto paz, envolve o indivíduo, a sociedade e a natureza, pois “a 

paz é ao mesmo tempo felicidade interior, harmonia social e relação equilibrada com o meio 

ambiente”. Trata-se de uma interconexão importante haja vista que somos seres sociais e só 

sobrevivemos porque os recursos naturais nos garantem viver, a começar pelo ar que respiramos. 
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Quanto à relação equilibrada precisa acontecer em todas as esferas, além do meio 

ambiente, pois, o principal protagonista é o ser humano. É comum ouvirmos falar que quando 

alguém está de bem consigo mesmo, está de bem com o mundo e isto é enfatizado por Aragão 

e Matos, (2015, p. 95), quando afirma que “a paz seria um estado de harmonia interior que resulta 

em uma visão ampla e holística da realidade”. 

Quanto à cultura de paz, é preciso considerar a existência dos conflitos, pois eles são 

inerentes à convivência humana. Porém, a forma como são tratados e resolvidos no ambiente 

escolar é que faz a diferença no processo educacional. Pierre e Matos (2015) afirmam que as 

situações de conflito são valiosas oportunidades para cultivar a paz uma vez que constituem a 

dinâmica da vida. Röhr (2013, p. 243) destaca a necessidade de o processo educacional manter-

se alicerçado numa “relação vivente”, pois, “para se formar a pessoa e com isso para a construção 

de uma grande comunidade – que cresce a partir das pessoas e das relações entre elas - tudo 

depende de até que ponto o homem se envolve de fato com o mundo”.  

Envolver-se com o mundo de forma harmoniosa, abrange a relação consigo mesmo,  com 

a diversidade e também contribui para cultivar paz. Para Röhr (2013, p. 245), trata-se de “não se 

vê como o todo, mas inserido nele, fazendo parte dele”. Há pessoas que não conseguem se 

relacionar bem porque se acham o centro do mundo ou que o mundo gira em torno de si. 

Provavelmente, desconhecem a inter-relação unidade/diversidade e vice-versa na constituição e 

sobrevivência do ser humano.  

Röhr (2013, p. 21), considera o desenvolvimento da dimensão espiritual como via 

favorável à questão da paz, pois “a espiritualidade é parte fundamental e perene da humanização 

do ser humano”. Nesse sentido, Smarjassi (2011, p. 244) afirma que a dimensão espiritual, “como 

elemento constitutivo do ser humano, deve ser eleita como uma experiência do sagrado na 

profundidade e totalidade do ser humano”.  

Entretanto, necessariamente, não depende da religião. Isso é confirmado por Boff (2001) 

que considera a espiritualidade humana como a essência da religião embora, muitas vezes, seja 

prejudicada quando a instituição religiosa é fechada em si mesma. Torralba (2012), também 
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converge com estas ideias ao incluir a dimensão espiritual entre as inteligências múltiplas 

defendidas por Howard Gardner e relaciona com a busca da felicidade, a consciência ecológica 

e a pacificação do mundo, reafirmando a integração unidade e Todo. 

O ER como componente curricular foi considerado propício para abranger a dimensão 

espiritual no processo educacional, independente do estudante ter ou não uma religião. 

Considerar a espiritualidade enquanto dimensão humana associada ás demais parece favorecer 

identificar o sentido da vida e a viabilização de uma cultura de paz não só no interior de cada 

pessoa e em suas relações, mas no planeta como um todo.  

 

5 Considerações Finais 

 

As reflexões apresentadas neste trabalho sinalizam perspectivas ao processo educacional 

de modo que, ao considerar a espiritualidade ou inteligência espiritual como uma dimensão 

humana, possa contribuir com a vida dos estudantes, na descoberta de sentido, especialmente, 

no que se refere à cultura de paz. Embora a educação para/pela paz não represente garantia de 

um estado permanente de paz revela que paz poderá ser a meta, mas o caminho é mediação 

dos conflitos cotidianos. 

Sinalizamos a possibilidade de novas pesquisas onde a integralidade do ser humano 

possa ser contemplada, bem como o reconhecimento que paz é conviver a começar consigo 

mesmo. Embora esse processo envolva conflitos de várias naturezas, pode abranger a aceitação 

do diferente como natural e, assim, efetivar cultivo da paz. 

 

Palavras-chaves: Cultura de Paz; Espiritualidade; Educação; Formação Humana. 
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TEOLOGIA DA CRIAÇÃO: diálogo entre narrativa bíblica e iorubá 

 

Rodrigo Pereira Peniche370 

 

1 Introdução 

 

Desde os tempos primordiais, o ser humano tem dentro de si o desejo de contar sua 

origem, seja ela de forma oral ou escrita. Em alguns povos, essa transmissão se dará mediante 

narrativas passadas de forma oral por várias gerações, por meio de contos, mitos ou fabulas. 

Veremos também que, em tais narrativas, surgirão entidades, espíritos e seres dotados de 

capacidade cosmogônica e mística. Tais seres irão receber o nome de: Deus, Gaia, 

Olodumaré, Brahma, Tupã e etc. 

Com o objetivo de dar credibilidade e veracidade a tais narrativas e a seres portadores 

de capacidade cosmogônica, o ser humano irá criar grupos que expressem de forma fidedigna 

e vivaz a crença em tais narrativas da criação, e assim nascerão diversas religiões. 

Dentre as diversas religiões existentes na atualidade (não somente no Brasil, mas em 

todo o mundo) podemos destacar aqui duas que, para narrarem sua origem, ativeram-se a 

tradição oral: o cristianismo e o candomblé. Ambas religiões se conflitam até hoje no que tange 

a criação do mundo e do ser humano, mas por outro há uma proposta de pesquisa mais ampla 

e acadêmica, baseada na análise e comparação das narrativas da criação na tradição bíblica 

e dos povos da região sudoeste da Nigéria, mais conhecido como iorubás. A respeito dos 

iorubás Maçaneiro afirma “A designação iorubá, que na origem aplicava-se a um grupo étnico 

localizado em torno de Oyó, capital da Nigéria antiga, tornou-se um termo coletivo, aplicado 

pelos franceses a diversas tribos nigerianas”. (MAÇANEIRO, 2011, p. 39). Diante desta análise 
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serão apresentadas suas semelhanças simbólicas, de modo que sejam estabelecidos diálogos 

e correlações entre elas. 

 

2 Fundamentação teórica 

 

Ao abordarem-se questões pertinentes às religiões iorubás, conhecidas no Brasil como 

religiões de axé ou candomblé, percebe-se que há certa aversão ou repúdio a pessoas que 

professam tal fé. Em outras palavras, há quem demonize os membros dessa religião, seus 

mitos, ritos, deuses e crenças. Assim, um sentimento de ódio é propagado tanto verbalmente 

quanto fisicamente por determinados grupos cristãos evangélicos, em situações em que há 

destruição de ilês, casas de axé e terreiros. Segundo Tânia da Silva Mayer: 

 
A crença desses segmentos numa plena influência do “demônio” sobre a vida 
das pessoas (de axé) faz com que eles interpretem os ritos e símbolos dessas 
religiões como demoníacos. Uma frente evangélica parece levantar-se cada vez 
mais para fazer uma pretensa justiça com as próprias mãos, na invasão e 
destruição de terreiros, o que é profundamente repudiável e lamentável. O fato é 
que segmentos de cristãos estão travando uma guerra santa contra o povo de 
santo. (MAYER, 2017, p. 1). 
 

Apesar de essa religião ser vista por muitos como desorganizada, desprovida de lições 

culturais ou éticas a serem ensinadas ao povo cristão, veremos que tal afirmação feita por anos 

é um verdadeiro equívoco, pois a religião iorubá é rica em lendas e itãs, que tem como objetivo 

guiar o ser humano e sua vida cotidiana de forma ética. Conforme Maria Inez Couto de Almeida, 

“é uma religião rica em lendas, que têm a função de normatizar o comportamento individual 

dentro do grupo, e retratam os orixás com os mesmos defeitos das pessoas comuns, 

redimindo-os depois por bom comportamento, sofrimento, bravura etc.” (ALMEIDA, 2006, p. 

92) 

Partindo de uma análise dos mitos da criação na tradição cristã e iorubá, nota-se uma 

clara semelhança simbólica entre ambos os mitos, apesar de estarem em um espaço temporal 
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e físico diferente, trazendo assim a possiblidade de diálogo entre ambas narrativas 

cosmogônicas. De acordo com Marcial Maçaneiro: 

 
A semelhança com a narrativa do Genesis é evidente, apesar das distinções 
culturais entre o povo nagô e o povo israelita. Trata-se, portanto, de uma possível 
imagem arquetípica, inspirada no profundo nexo entre Terra e humanidade, 
centrada nos elementos vitais (humus, água, sopro) e na habilidade criadora dos 
deuses e dos humanos (modelagem, olaria, tecelagem, agricultura e pecuária). 
(2011, p. 41) 
 

3 Metodologia 

 

O método principal do presente trabalho baseia-se na análise do mito bíblico da criação 

presentes no livro do Gênesis e mito iorubá da criação nas versões maiores. O enfoque da leitura 

dessas narrativas cosmogônicas estará em seus elementos simbólicos e teológicos. Nesta 

análise, se levará em conta as categorias próprias do mito, como hierofania, tempo primordial, 

potência criadora, feitos memoráveis e ethos tribal. Os elementos colhidos e descritos serão 

valorados como contribuição para esse diálogo entre ambas tradições 

 

4 Resultados parciais 

 

Diante dos estudos realizado até o presente momento, com enfoque nas narrativas da 

criação na tradição bíblica e iorubá, visando a coleta de elementos simbólicos em ambas 

tradições, sejam eles aproximativos ou distintos. 

Foi possível até o presente, constatar que apesar de ambas tradições terem surgido em 

tempo e continente diferente, elas possuem seus elementos de aproximação que são: 

A ação cosmogônica de um ser supremo, que numa tradição recebe o nome de Yahweh 

(Deus) e noutra Olodumaré (Olorum). 

O moldar do ser humano através do barro/lama 

O folego de vida que é insuflado por ambas divindades 
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O espaço de tempo indeterminado 

Foi possível também constatar que ambas são distintas divergem em certos aspectos, 

que são: 

Na tradição bíblica a divindade suprema possuir caráter trinitário, já na tradição iorubana 

a divindade é composta por uma tríade, pois são três divindades individuais, que não possuem 

caráter hipostático, onisciente e onipresente. 

Na tradição bíblica a deidade suprema está acessível a todos, através de orações 

sacrifícios etc., porém na tradição iorubana a deidade suprema é inacessível, mesmo através 

oferendas ou orações. 

A cosmogonia bíblica é totalmente de caráter monoteísta, porém na tradição iorubá sua 

cosmogonia é politeísta, devido o vasto de deidades que possuem. 

 

5 Considerações Parciais 

 

Considerando os resultados obtidos até o presente momento, constatamos a imediata 

necessidade de novas pesquisas acadêmicas serem levantadas no que diz respeito as religiões 

africanas e afro-brasileiras, e suas aproximações com as tradições cristãs. 

Foi possível também notar que é urgente necessidade de uma abertura, para um diálogo 

inter-religioso entre religiões cristãs com religiões africanas e afro-brasileiras. 

É bem verdade que apesar dos retrocessos que estamos tendo em âmbito nacional, no 

que diz respeito ao investimento em pesquisa acadêmica em âmbito teológico, temos notado 

surgimento de alguns temas voltado para o diálogo entre religiões cristãs e afro-brasileiras, porém 

o número é muito pouco, comparado com a quantidade de teólogos que há no Brasil, diante disso 

faz-se necessário que nosso teólogos avancem no que diz respeito ao pensamento teológico ,e 

não se limitem a temas que já foram resolvidos há muito tempo pelos grandes teólogos da igreja. 

 

Palavras-chaves: Orixás; Iorubá; Cultura cristã; Criação; Cosmogonia. 
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i O Paraíso Perdido, de John Milton. 


