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INTRODUÇÃO 
A presente proposta de ensino da disciplina de “RELIGIÕES DO MUNDO: Valores, 
Espiritualidade e Religiões” é um projecto desenvolvido pela Área de Ciência das 
Religiões da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias para os alunos do 
5º e 6º ano.  
 
Esta Área científica preconiza ensino não-confessional das religiões, de um modo 
isento e rigoroso. A promoção do diálogo entre a investigação e as religiões é feita de 
um modo neutro, mas activo, não abdicando dos valores de participação e cidadania. 
 
Neste contexto, o grupo de investigação que deu forma a este projecto move-se pela 
convicção de que o ensino de uma disciplina de Valores, Espiritualidade e Religiões, 
promove a cidadania, possibilita a formação de valores cívicos; de melhores cidadãos, 
mais conscientes, participativos e livres. 
 
Formar para a Liberdade. Este é a ideia fundamental da proposta pedagógica que aqui 
apresentamos, convictos de que o conhecimento, desenvolvido como processo 
participativo e rigoroso promove a liberdade de escolha e de acção. E que cidadãos 
livres, capazes de processos reflexivos próprios – de conduzir um raciocínio, por seu 
próprio labor, de premissas objectivas às suas conclusões – podem, necessariamente, 
contribuir para uma sociedade mais humana e plena. 
 
 

1. CIÊNCIA DAS RELIGIÕES 
A “Ciência das Religiões”, enquanto área de conhecimento distingue-se pelo seu 
carácter “não-confessional”.  Consideramos que o carácter científico de uma disciplina 
que estude o fenómeno religioso existe na medida em que não está ligada 
epistemologicamente a nenhum grupo ou tendência religiosa. A produção científica 
deve afastar-se de qualquer teologia. E o estudo, investigação e produção científica 
devem ser autónomos da própria fé que enquadra a vivência dos investigadores 
(sejam, religiosos, espiritualistas, agnósticos, ateus, etc.). 
 

2. O ENSINO NÃO CONFESSIONAL NAS ESCOLAS1 
Desde os anos 70 que se sente em quase todos os países europeus a necessidade de 
equacionar a escola em contexto laico e não confessional, significando com isso nem 
uma ostracização da religião, como se ela não existisse, nem uma escola onde todas 
as confissões pregam a sua doutrina, mas sim uma escola onde se aprende a 
compreender todas as religiões2. O processo de amadurecimento e implementação de 
medidas nesse sentido foi lento e não linear. Em França, em 2003, um dos marcos 
decisivos foi o documento de François Baroin de âmbito parlamentar, apontando 16 
tópicos a implementar no que diz respeito à laicidade do Estado e ao seu 
posicionamento face ao universo das religiões. O texto centra-se fundamentalmente 

                                                           
1
 Adaptado de Pinto, Paulo Mendes; REVISTA LUSÓFONA DE CIÊNCIA DAS RELIGIÕES – Ano XI, 2012 / n. 

16/17 – 11-30,  em http://revistas.ulusofona.pt/index.php/cienciareligioes/article/view/3806/2541 
[acessed 12/6/2015] 
2
 Pinto, Paulo Mendes; REVISTA LUSÓFONA DE CIÊNCIA DAS RELIGIÕES – Ano XI, 2012 / n. 16/17 – 11-

30,  em http://revistas.ulusofona.pt/index.php/cienciareligioes/article/view/3806/2541 [acessed 
12/6/2015] 

http://revistas.ulusofona.pt/index.php/cienciareligioes/article/view/3806/2541
http://revistas.ulusofona.pt/index.php/cienciareligioes/article/view/3806/2541
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na escola: É pela instituição escolar que todos desejamos que os jovens adquiram 
certo grupo de valores e de práticas cívicas, é na instituição escolar que depositamos 
todo um largo conjunto de anseios, de desejo de soluções que cada vez mais a 
sociedade e a família não apresentam de forma eficaz.  O texto surge como corolário 
de amadurecimento científico e pedagógico, integrado no movimento de uma reforma 
geral do ensino secundário, onde no ponto particular relacionado com a cultura em 
comum se avançava para um ensino das religiões neutro e laico. 
 
Em Portugal: Ponto da situação e sentido de urgência. 
A partir da revolução de Abril de 1974 o papel do Estado e das confissões religiosas nas 
questões educativas é equacionado e a Constituição pós revolução já apresenta, de 
forma simples, a relação entre o Estado e as confissões religiosas (artigo 13.º). É 
garantida a Liberdade de consciência, religião e culto (art. 41.º); 43.º, e questão do 
ensino é equacionada no art. 43.º, garantindo a não confessionalidade do ensino 
estatal. Mas só na viragem do milénio surge a lei da Liberdade Religiosa, que, não 
obstante todos os seus méritos, em nada veio alterar a situação da(s)religião(ões) na 
escola. Actualmente em Portugal o lugar dado ao fenómeno religioso no espaço 
escolar é exclusivamente o religioso, o da continuação da catequese. Só os universos 
católico e protestante tomaram significativamente conta deste lugar legal3, com a 
disciplina de «Moral e Religião».  
 
E no entanto a necessidade de conhecimento do universo religioso a partir de uma 
perspectiva neutra, faz-se sentir de forma premente, 
 
a) Pela sua necessidade cultural. Como entender um museu de arte sem uma 

significativa cultura que integre conhecimentos dos horizontes religiosos, 
espirituais e místicos? Como compreender algumas das mais importantes 
diferenças de mentalidade de grupos humanos, nas quais se espelham muitos dos 
conflitos recentes? Como compreender as relações internacionais do mundo em 
que vivemos sem recorrer à compreensão dos horizontes religiosos? 

b) Pela dimensão cívica. Conhecer as religiões e espiritualidades é fornecer 
ferramentas de compreensão do mundo que possibilitam a tomada de partido, a 
reflexão, o crescimento da cidadania participativa e consciente. A formação 
cultural em religiões não se encerra dentro dos limites dos credos. A falta de 
cultura religiosa desenraíza e faz perder uma certa noção de si. Mais que 
conhecimentos trata-se de marcas da humanidade; mais-valias geradas ao longo 
de milénios de criação cultural, de criação de formas de estar e de crescer. Seja-se 
crente ou não, a religião encontra-se em cada gesto que fazemos. De todas as 
religiões somos devedores, e de todas herdeiros.  
 
 

c) Competências sociais 
O reconhecimento e a compreensão da diferença e da diversidade, é o que nos 
torna capazes de verdadeiro diálogo – que possui reconhecidamente uma 
efectividade superior à mera tolerância. Mais do que tolerar, o estudo das 
religiões promove o reconhecimento, a aceitação (e a apreciação!) do que é 
comum, mas também do que é diferente – naturalmente sem cair na relativização 
nem abdicar dos valores próprios.  
No processo, é natural o desenvolvimento de competências relacionadas com o 
trabalho individual e em grupo: a reflexão, o questionamento, a investigação, a 

                                                           
3
 Idem. 
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partilha, o debate, assim como de outras, que potenciam necessariamente o 
sucesso escolar nas restantes disciplinas, como a capacidade de expressão, de 
análise e interpretação, de pensamento abstracto, de raciocínio lógico. Mas 
fundamentalmente trata-se de promover o desenvolvimento da consciência. 
 
Pelo que ela implica, a religião não é assunto de religiosos: a todos deve merecer 
atenção. Não é necessário ser ateu para ter um correcto discurso sobre religião, tal 
como não é necessário ser religioso para conseguir transmitir conhecimentos do 
mesmo foro. Como Debray defende, é na formação dos recursos docentes que se 
encontra a chave da realização desta profunda alteração no ensino. Uma escola 
laica não choca com o espaço, o lugar, das religiões. Trata-se de objectivos, de fins 
distintos e, em certa medida, complementares.  
 
Em suma, não se pode desejar que a escola anule, num sentido positivista a 
religião, nem se pode esperar que esta última submeta a instituição escolar aos 
seus desígnios. Nenhum dos desequilíbrios seria correcto e desejável. A nossa 
proposta vai pois no sentido das palavras de Jack Lang, de que devemos perseguir 
uma escola autêntica e serenamente laica. 
 
 

3. Definição de âmbitos: 
Nesta disciplina distinguimos 3 âmbitos que se interpenetram: Valores, Espiritualidade 
e Religiões.  
 
 
3.1. Valores.  

De “fora para dentro”? ou “de dentro para fora”? 

Consideramos caducos os métodos de educação moral e religiosa que tendem a balizar 
a conduta, como um campo de tensão, impondo a partir do exterior os limites e 
noções de “bom” e de “mau”, funcionando como uma “programação” de valores 
comportamentais pré-estabelecidos, inculcados de “fora para dentro”., 
 
Privilegiamos o sentido da consciência individual na partilha em grupo. O processo de 
descoberta a partir de uma dimensão interior, de “dentro para fora”, no exercício da 
relação com os “outros”. Neste contexto, a pesquisa do aluno é também auto-
descoberta, e deverá haver espaço para que o aluno e a turma encontrem os seus 
próprios caminhos. Aqui o processo, a qualidade da caminhada, é o mais importante. 
 
Propomos: Através da criação de uma atmosfera própria de sala de aula de 
acolhimento, sem qualquer forma de julgamento, o professor facilitará formas de 
expressão de modo a permitir ao indivíduo conhecer em si mesmo o “sentido de 
bem”. O sentimento e a apercepção interior de bem incondicional, assim como no 
grupo e no campo imaginativo e das experiências, da sua aplicação e adequação ao 
concreto. O objectivo não é fixar noções ou mandamentos específicos, mas o de 
proporcionar o auto-desenvolvimento de um sentido de Ethos e da sua expressão no 
mundo e na comunidade, enquanto criatividade e inteligência construtiva do bem 
comum. A partir daí, será possível a descoberta no grupo da multivariedade de noções 
concretas como: “liberdade”; “respeito”; “diálogo”; “encontro”; “igualdade”; 
“cooperação”; “serviço”; “fraternidade”, etc.  
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Em «O mistério da consciência», A. Damásio (2000) afirma que: «A consciência permite que 

os sentimentos sejam conhecidos e, assim, promove internamente o impacto da emoção, permite que ela, 
por intermédio do sentimento, permeie o processo de pensamento. Por fim, a consciência torna possível 
que qualquer objecto seja conhecido — o 'objecto' emoção e qualquer outro objecto — e, com isso, 
aumenta a capacidade do organismo para reagir de maneira adaptativa, atento às necessidades do 
organismo em questão. A emoção está vinculada à sobrevivência de um organismo, e o mesmo se aplica à 

consciência» (p. 80). 
 
3.2. Espiritualidade 

Na perspectiva de A. Damásio (2004), na experiência de consciência, numa 
primeira etapa, os dispositivos de representação do organismo geram um tipo 
específico de conhecimento sem palavras, de que o organismo foi modificado por 
um objecto (Damásio, 2004). A forma mais simples do que acontece nesta etapa é 
o sentimento4, que é aquele que nós temos individualmente, que nos permite 
dizer que as imagens são nossas e que nos permite afirmar que ouvimos, vemos 
ou tocamos, numa palavra, que nos proporciona a capacidade de ter as próprias 
sensações na relação com um objecto (Damásio, 2004). Esta possibilidade é a que 
dá a especial liberdade de experimentar o Mundo. 
 
A espiritualidade , em contexto clínico foi definida como "propensão humana a 
buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à 
procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio"5. Teremos 
presente que a espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa6, 
incluindo a possibilidade de uma "espiritualidade sem Deus". 
 
Com o termo “espiritualidade”, designamos a experiência subjectiva do sentido 
imanente (o Ethos) “prévio ao pensamento”, experimentado na consciência como 
um sentimento. Este aspecto da disciplina visa reforçar a consciência, a 
apercepção da interioridade inspiradora e, a partir desta “fonte primordial” 
reforçar (ou restabelecer) o circuito “coração-cabeça-acção” como triângulo 
equilátero irradiante. 
 
Não é demais frisar que não remetemos para o ensino de um sistema de crenças 
ou práticas específicas. O imaginário da literatura religiosa clássica, tanto no 
oriente como no ocidente, fala-nos do “coração”, como “espaço subjectivo”, onde 
se encontra a “jóia na flor do lótus”, ou a “centelha de espírito”. Para o designar é 
irrelevante debater a correspondência deste “coração” com o órgão cardíaco, com 
alguma faculdade cerebral. Não é necessário decidir se a “fonte ”, o “sentido”, a 
que nos referimos possui um carácter físico ou metafísico.  
 
Trata-se “ tão-somente” de promover a consciência de si e de articular essa 
consciência com o pensar e o agir. Portanto uma “atitude de vida” onde o pensar e 
o agir se fundamentam numa noção de “integridade” (de inteireza) 
suficientemente consciente e com a consistência necessária para convocar no 
indivíduo uma inclinação para a escuta interior “em-acção” do seu próprio 

                                                           
4
 O sentimento, entendido na perspectiva biológica, tem como substrato um conjunto de padrões neurais que 

resultam de modificações relacionadas com o estado corporal e modificações relacionadas com o estado cognitivo.” 
(Damásio, 2004: 321) 
5
 Guimarães, H.P.; Avezum, A. / Rev. Psiq. Clín. 34, supl 1; 88-94, 2007, in 

http://www.scielo.br/pdf/rpc/v34s1/a12v34s1.pdf  
6
 SAAD, Marcelo; Acta Fisiátrica 8(3): 107-112, 2001 in  

http://www.amebrasil.org.br/html/espirit_evidencias.pdf  

http://www.scielo.br/pdf/rpc/v34s1/a12v34s1.pdf
http://www.amebrasil.org.br/html/espirit_evidencias.pdf
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princípio de consciência, capaz (idealmente) de harmonizar todas as impressões, 
desejos, emoções e sentimentos, aparentemente em contradição e eventualmente 
em conflito. A premissa é a de que quem realiza isso no seu foro interior, consegue 
fazê-lo dentro do seu campo de acção exterior. 
 

3.3. RELIGIÕES. 
O termo “Religião” é aqui compreendido no sentido lato de religare, de re-ligar. 
Aqui, a criança, poderá ser capaz de antecipar que o desejo e a tentativa de 
realização do “ethos”, do sentido da vida, tal como se realiza em si, também tem 
lugar (mesmo que com “cores” distintas) nas outras pessoas, culturas, povos e 
épocas, promovendo a distintas comunidades “olhares diferentes” sobre o mundo 
e a humanidade. Neste contexto, serão facilitados conhecimentos da História, das 
identidades, geografia, ambientes, crenças e realidades culturais associados a um 
leque tão variado quanto possível de religiões.  
 

4. DEFINIÇÃO DE AULA. CONTEXTO E ORGANIZAÇÃO 
 
Em anexo incluímos uma lista de actividades, jogos e exercícios que o professor poderá 
realizar. Para cada actividade indicaremos que competências se visa desenvolver, 
assim como a bibliografia de referência. Propomos dinâmicas que possibilitem: 
 

 A educação-através-da-acção.  

 A criação de uma rotina bastante organizada e clara. A rotina diária 
consistente permite às crianças antecipar os acontecimentos que se vão 
seguir. Quando as crianças reconhecem a consistência da rotina diária, podem 
antecipar os acontecimentos que se irão seguir e movimentar-se para 
concretizar esses acontecimentos (Hohmann & Weikart, 2011:241).  

 Neste contexto propomos aos professores que implementem a dinâmica 
“planear-fazer-rever” na exploração que os alunos realizarem sobre valores, 
espiritualidade e religiões. 

 
Cada aula poderá ter uma rotina com momentos marcados por dinâmicas e ritmos 
distintos. Propomos três momentos em cada aula:  
 
a) Um momento reflexivo/meditativo,  
b) um momento dinâmico/prático 
c)  e, se necessário, um momento expositivo/didáctico.  
 
A divisão conceptual “valores, espiritualidade, religiões” não deverá ter limites 
estanques e integrar-se-á naturalmente nesta tripartição de momentos. Deste modo: 
 

 O momento de reflexão/meditação corresponde ao “momento do conto”, 
onde se apresentará – de memória ou por leitura – um conto centrado na 
temática interior de tradições religiosas de todo o mundo, incluindo da 
antiguidade, ou outros textos literários. A leitura poderá ser antecedida e 
seguida de breve momento musical ou de silêncio. A função desse elemento 
de ‘centramento’ deverá ser antecipadamente convencionado com os alunos e 
explicada a função. O tema do conto não terá necessariamente relação 
temática com outro momento da aula, incluindo debates. 

 

 O momento dinâmico poderá ser garantido por:  
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a) Debate e planeamento da investigação em grupo sobre Religiões; 
b) Investigação sobre Religiões e partilha de resultados e avaliação (planear-fazer-

rever) 
c) Artística (expressão plástica, musical, dança, etc.), em torno dos “valores” 
d) Exercícios teatrais, de exploração temática, de confiança, de faz-de-conta em 

torno dos “valores” 
e)  Serviço (plantação de uma árvore, trabalho na horta, pintura de um muro da 

escola). 
f) Jogos de Aprendizagem Relacional, sobre “Religiões” 
g) Jogos e debates de Filosofia para Crianças sobre “Valores, Espiritualidades e 

Religiões” 
h) Ou, uma combinação de vários.  

 

 O momento “expositivo” deverá estar sempre integrado na dinâmica de 
investigação da turma, onde se possível, o roteiro de pesquisa tenha sido 
delineado pelos alunos e os objectivos tenham sido compreendidos e aceites. 
Potenciar-se-á assim a dinâmica mesmo nos momentos mais expositivos: 

a) Exposições do professor sobre História das Religiões e sua realidade actual;  
b) Apresentações de textos e temas que façam pontes com os programas das outras 

disciplinas, especialmente de ciências e de História, mas também de português, de 
educação musical, etc. 

c) Visionamento de filmes documentários e animações adequados;  
d) Receber na escola e dialogar com representantes de comunidades religiosas;  
e) Visitas de estudo a centros religiosos, para os quais deve haver preparação da 

turma (civismo, tolerância e diálogo com as religiões…);  
f) Comemoração na escola do dia alusivo em combinação com o “calendário inter-

religioso”, se possível envolvendo a comunidade escolar no âmbito da 
gastronomia; música; ou através de uma iniciativa sincronizada com outras áreas 
disciplinares 

g) Propostas e desafios através de excertos de obras como a «Viagem ao País dos 
Oculares» (que inserimos em anexo), que podem ser transformadas em fichas.  
 

A distribuição do tempo dado a cada momento deve ser encarada com bastante 
plasticidade, adaptável às circunstâncias, mas a título de exemplo apresentamos uma 
divisão- tipo: 

MOMENTO ÂMBITO MEIOS TEMPO 
(referência) 

Reflexão/Meditação Espiritualidade Conto centrado na 
valorização da 
dimensão imanente 

Até 20 min. 

Dinâmica Valores/ 
Espiritualidade/Religiões 

Jogos de 
aprendizagem 
relacional; 
Exercícios teatrais; 
Arte; 
Serviço; 
Filosofia para 
Crianças 

Até 45 min. 

Expositiva Religiões Exposição oral; 
audiovisual, etc 

Até 20 min. 
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Assim, de um modo genérico trabalharemos as seguintes grandes áreas e 
competências: 

ÁREA Competências 

Educação Através da Acção Capacidade de debate e diálogo, 
compreensão de objectivos; tomada de 
decisões em grupo, capacidade de 
planeamento para concretização de 
objectivos; sentido de investigação; 
capacidade de avaliação de resultados; 
capacidade de rever e melhorar. 

Filosofia para Crianças Diálogo: Dinâmicas de experiência e 
aprendizagem; Debate/reflexão em grupo 
Questionamento 

Música, Pintura e dança Desenvolvimento do sentido do ritmo, da 
harmonia, auto-expressão, consciência 
corporal  

Técnicas Teatrais Imaginação, exploração em grupo de temas 
e aspectos sensíveis, aprofundamento de 
laços de confiança nos outros. 
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