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CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Este Caderno pedagógico faz parte de uma das atividades do Programa de 

Desenvolvimento da Educação, PDE, iniciativa do Governo do Estado do Paraná, que 

proporciona aos professores da rede pública, em parceria com as Instituições de 

Ensino Superior, retornarem aos estudos acadêmicos afastando-se durante um ano 

de 100% de suas atividades docentes nas escolas. 

A produção de um Caderno pedagógico se constitui como um desafio para 

o professor, um desafio cuja realização é todavia gratificante. Isso porque ao produzir 

por si próprio um material com o objetivo de usá-lo em sala de aula, o professor tem 

uma grande vantagem, pois sua pesquisa e produção possibilita-lhe desenvolver sua 

prática docente conforme os elementos que ele mesmo manuseara e transformara em 

conhecimento. O que também implica assumir como elemento constitutivo de tal 

pesquisa e produção as dificuldades que em cada caso se impõem ao professor 

pesquisador. 

Exemplo disso é o caso das dificuldades encontradas pelo professor de 

Ensino Religioso no que diz respeito à intolerância religiosa. Uma situação enfrentada 

por praticamente todos os professores dessa disciplina e que também foi detectada 

entre alunos do Colégio Estadual Alberto de Carvalho na cidade de Prudentópolis. 

Diante disso, cabe ao professor de Ensino Religioso introduzir em suas aulas e mais 

ainda em sua prática docente aquelas temáticas relativas à identidade e à diversidade 

religiosa, em especial, ao problema da intolerância e à necessidade da tolerância 

religiosa. Mas infelizmente o professor nem sempre tem à disposição os materiais 

didáticos necessários e mais relevantes para a discussão e a tematização tópica de 

casos que, às vezes, em sua própria região ou escola podem ocorrer. Daí a decisão 

da autora, professora pesquisadora PDE, de produzir este Caderno pedagógico sobre 

o tema Identidade e Diversidade religiosa. 

Trata-se pois de uma intervenção pedagógica, sob a forma de Caderno 

pedagógico, em torno do problema da intolerância religiosa. O objetivo geral consiste 
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na tematização da Identidade e da Diversidade religiosa no ambiente escolar, em 

especial, nos sextos anos do Ensino Fundamental do Col. Est. Alberto de Carvalho, 

na cidade de Prudentópolis. Para isso, abordam-se alguns aspectos culturais, étnicos 

e sobretudo éticos norteadores da experiência religiosa tal como esta se dá nos dias 

atuais. Razão porque o presente Caderno concentra-se, como seus objetivos 

específicos, nas questões da importância da religião, nas causas da intolerância 

religiosa, na vivência e no aprendizado da tolerância religiosa e nas bases éticas da 

convivência respeitosa entre indivíduos de religiões diferentes. Com o que se espera 

contribuir adequadamente para a experiência da Identidade e da Diversidade religiosa 

dos educandos. 

Como estratégias de ensino-aprendizagem, o Caderno pedagógico utiliza-

se de atividades diversas; por exemplo: leitura e debate de pequenos textos; visitas a 

lugares sagrados como cemitérios, igrejas e outros; assim como pesquisas na 

internet, ensaios e apresentação de parodias, painéis etc. Para a sua elaboração e 

execução buscou-se embasamento nas Diretrizes  Curriculares do Ensino Religioso e 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como nos pressupostos teóricos 

e metodológicos que norteiam a Ética em geral e a Religião em particular. 

 

Pressupostos teórico-metodológicos 

De acordo com o artigo XVIII da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, promulgada em 1948, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, 

consciência e religião; o que também inclui a liberdade de mudar de religião ou crença 

e a liberdade de manifestá-la publicamente. Da mesma forma, o Artigo 5, Inciso VI, da 

Constituição Federal de 1988 afirma que “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 a suas liturgias”. Seguindo de perto esse 

preceito, as Diretrizes Curriculares da Rede Pública de Educação Básica do Estado 

do Paraná para o Ensino Religioso orientam prioritariamente para que o trabalho 

docente do professor de Ensino religioso contribua para a superação da intolerância 

étnico-religiosa e garanta o direito constitucional acima aludido. Isso, na medida em 
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que o professor da disciplina de Ensino religioso diariamente fomente em seu trabalho 

o respeito à diversidade religiosa de cada cidadão. 

Em vista disso, tendo por objetivo ampliar os conhecimentos referentes à 

Identidade e à diversidade religiosa, este Caderno pedagógico pretende possibilitar ao 

aluno descobrir os valores religiosos e assumir a sua própria identidade religiosa, mas 

sendo tolerável com as religiões que se apresentam como diversas à sua. O que 

significa respeitar as demais tradições e manifestações religiosas no sentido de 

manter com elas um convívio saudável e um aprendizado mútuo. Desse modo, o 

presente Caderno pedagógico pretende ainda contribuir para o processo de formação 

e aprimoramento dos professores que lecionam a disciplina de Ensino Religioso tanto 

em relação ao conteúdo temático aqui desenvolvido e quanto em relação à forma de 

sua apresentação ao educando. Assim, ao final do trabalho dos docentes e discentes 

em sala de aula, espera-se que o educando possa ter compreendido o processo da 

formação religiosa e saiba aplicar no seu cotidiano. 

Conforme Locke, filósofo inglês do século XVII, ninguém nasceu membro 

dessa ou daquela igreja qualquer, mas uniu-se muitas vezes involuntariamente a tal 

ou tal grupo religioso. Locke refere-se basicamente à criança, cuja alma, tal como a 

água que leva algo para qualquer lugar, pode ser levada a qualquer religião, ainda 

que quando ingresse na vida adulta possa escolher a sua própria religião e com isso 

distinguir-se das demais. Tem-se aí portanto, nesta escolha, respectivamente, o ponto 

de partida da identidade e da diversidade religiosa. De um lado, o indivíduo se 

apresenta como membro de uma comunidade determinada, a comunidade religiosa 

que o aceitou e o recebeu como um de seus integrantes. De outro lado, porém, esse 

mesmo indivíduo se mostra como diferente ou como estranho às outras comunidades 

religiosas, sobretudo àquela a cuja fé ele renunciou para ingressar naquela de sua 

própria escolha. No limite, tem-se aí o caldo de cultura mais básico de toda classe de 

conflitos que podem surgir e assim se transformarem ou contribuírem para o 

fenômeno da intolerância religiosa. 

Tolerância e intolerância religiosa são na verdade desdobramentos de 

questões propriamente éticas ou de observância de certas leis e de certos costumes 

 

Unidade I 



10 
 

para com os outros. No dizer de Tomas de Aquino, filósofo e teólogo do século XIII, a 

razão humana deve ser regulada e medida pela lei eterna divina, da qual provém o 

sentido da religiosidade humana; o que significa que para ele, a lei divina é a mesma 

para todos. Isso pode ser interpretado no sentido de que a lei divina é independente 

da diversidade religiosa existente, estando além desta, implicando a unidade na 

diversidade e portanto a tolerância entre as mais diversas religiões. 

Na imensa diversidade religiosa em que vivemos nos dias de hoje, é 

preciso ser tolerante para com os outros, ou seja, é preciso respeitar a liberdade de 

culto e de crença dos mesmos; pois quem não respeita, quem acha que só ele 

através da sua crença ou religião se salva, se torna intolerante, causando conflitos e 

desarmonia onde vive. Ora, como se lê em Kronbauer & Simionato (2010), respeitar a 

religiosidade implica antes respeitar a crença independente de que concepção seja. 

Isso porque, quando o ser humano não tem uma orientação, ao perceber que existe 

um outro que não compartilha das mesmas crenças, demonstra a intolerância. Muitas 

vezes esse contato mostra o distinto e turbulento: perturba, ameaça e desintegra a 

identidade estável, caracterizando o primitivo, não humanizado, causando desordem 

e muitas vezes suspeitas de ódio dirigido a determinados grupos causando portanto a 

intolerância. Pedagogicamente cabe ao professor orientar os educandos quanto à 

intolerância religiosa, mostrar a importância da dimensão religiosa e o respeito pelas 

maneiras de manifestar a sua religiosidade. 

A Intolerância religiosa consiste numa atitude mental caracterizada pela 

falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças ou crenças 

religiosas de outros, podendo resultar em perseguição religiosa e em crimes com a 

pessoa e a dignidade humana. Por isso talvez o único modo de enfrentá-la e 

combatê-la seja a formação ética, que se constitui como a base da própria religião a 

partir de Kant e tem nesta uma de suas expressões mais contundentes, no sentido de 

que é sempre na religião que de certo modo a própria ética, pelo menos entre os 

antigos, encontrava seus fundamentos os mais seguros. É portanto na relação entre 

ética e religião que a questão da intolerância religiosa deve encontrar solução. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
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De um lado, é comum a afirmação segundo a qual a ética trata de um 

consenso mínimo em torno dos valores indispensáveis à vida humana. O que significa 

que, no caso da religião, para conviver bem com os adeptos das crenças religiosas e 

religiões necessitamos possuir pelo menos um consenso mínimo acerca dos limites e 

dos modos de afirmação de uma religião determinada, a partir das atitudes de seus 

adeptos, em relação às outras religiões e vice-versa. De outro lado, se estiver correta 

a afirmação de Santo Agostinho segundo a qual “a educação religiosa é a essência 

da formação humana”, então ética e religião se apresentam como as duas faces de 

uma única e mesma moeda. A saber, como as duas direções a partir das quais em 

sua reciprocidade se processa a formação humana no que diz respeito às relações 

com os outros e com Deus; por conseguinte, as duas direções em que se desenvolve 

a virtude moral da amizade e a virtude teologal do amor ou da caridade. Em suma, as 

duas formas exemplares em que o amor ao próximo e o amor a Deus ganha 

efetividade e se realiza no mundo e como o mundo daquele que não só vive 

intensamente a sua fé, mas também tolera, respeita e aprende com a fé do outro. 

 

Sobre o uso deste Caderno pedagógico 

O presente Caderno pedagógico compõe-se de quatro unidades temáticas, 

que em seu conjunto podem ser trabalhadas aproximadamente um mínimo de 16 h/a 

e um máximo de 32 h/a. As unidades foram desenvolvidas na perspectiva de um 

tratamento criativo e envolvente das questões mais básicas da Ética e da Religião na 

sua discussão pela disciplina de Ensino Religioso no que diz respeito ao tema 

Identidade e Diversidade religiosa, tendo em vista a dificuldade crescente do mesmo. 

Assim a primeira unidade, A importância da religião e a identidade religiosa, se mostra 

a menos complexa, razão pela qual pode ser trabalhada em um mínimo de 2 h/a e um 

máximo de 4 h/a. Neste sentido, o referido conteúdo, a saber: um módulo básico de 

16 h/a e um móodulo expandido de 32 h/a. 

No módulo expandido, recomenda-se acrescentar a cada unidade posterior 

duas h/a em relação à unidade imediatamente anterior, de modo que a progressão se 

faça conforme a seguinte ordem: 4 h/a para a Unidade I, 6 h/a para a Unidade II, 8 h/a 
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para a Unidade III e 10 h/a para a Unidade IV, ficando 2 h/a as restantes para as 

Considerações finais. No módulo básico, recomenda-se acrescentar a cada unidade 

posterior uma h/a em relação à unidade imediatamente anterior, de modo que a 

progressão se faça conforme a seguinte ordem: 2 h/a para a Unidade I, 3 h/a para a 

Unidade II, 4 h/a para a Unidade III e 5 h/a para a Unidade IV, ficando mais 1 h/a para 

as Considerações finais. A diferença entre os dois módulos está na possiibilidade de 

se acrescentar às atividades constantes de cada uma das unidades outras atividades, 

como por exemplo a apresentação de paródias ou, ainda, o aprofundamento dos 

temas discutidos, mediante a interpretação mais aprofundada das gravuras que 

ilustram o texto utilizado e a discussão coletiva dos trabalhos realizados pelos alunos. 

O que pode ser feito a critério do professor, de acordo com a situação que se lhe 

apresentar.  

Independente do módulo escolhido, os professores podem trabalhar com 

uma diversidade de procedimentos metodológicos. Dentre tais procedimentos devem 

ser listados, por exemplo, aqueles que envolvem estudos bibliográficos, atividades 

individuais ou em grupo, pesquisa na internet etc. Da mesma forma, seria muito 

salutar a realização de trabalhos em vídeo, visitas a cemitérios, igrejas e demais 

lugares sagrados. Enfim, podem-se ainda  elaborar murais ou apresentar paródias ao 

púbico escolar sobre os assuntos tratados. 

 

 



 

UNIDADE I 

A importância da religião e a identidade religiosa 

 

Vivemos no mundo sempre em busca de sentido para as nossas vidas. 

Sentimos que não estamos sozinhos e assim nos perguntamos de onde viemos, o 

que somos e para onde vamos. Ao buscarmos respostas para essas pergguntas, 

sentimos que devemos nos religar à nossa origem, que estamos no mundo para nos 

conhecer melhor e que precisamos voltar para o lugar de onde viemos. Percebemos 

que cada um se faz essas perguntas, chegamos a compartilhar sentimentos, ideias 

uns com os outros e assim passamos a fazer parte de uma mesma comunidade. 

Comungamos crenças, costumes, valores, modos de vida e principalmente a fé e a 

esperança em uma vida após a morte. 

O ser humano é o único ser vivente que sente, pensa e age em vista do 

sentido de sua vida presente. Ele sente que é parte de algo maior, ele acredita que 

um ser supremo existe e que de algum modo dá sentido à sua existência. Ele conclui 

então que este ser supremo é Deus, um ser que cria todas as coisas, inclusive o 

homem, que Deus é o ser de onde viemos e para o qual devemos retornar um dia. 

Assim, o homem percebe que sem a presença de um “Ser Maior”, responsável por 

tudo o que ele criou, assim como pelo destino do próprio homem, este estaria perdido 

e sem rumo. A partir desse sentimento, buscando religar-se com o ser supremo, o 

homem cria e desenvolve a religião. 

A religião nos faz perceber que temos a mesma origem e o mesmo destino, 

que temos portanto uma identidade. Assim compreendemos que a religião da qual 

cada um participa é para ele sua comunidade, com a qual ele compartilha sua fé, sua 

esperança e a busca de uma vida plena de sentido.  

Observemos a figura abaixo. O que ela nos diz? Será que há alguma 

relação importante entre suas flores, seu tronco e seus galhos? 
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Foto de Natália Borsuk 

Figura 1 

 

Observemos as flores do arbusto na figura acima. Cada uma delas segue o mesmo 

padrão das demais, elas não são completamente iguais, mas se identificam no 

essencial. Todas elas são de uma único e mesmo arbusto, são ligadas por um tronco 

e por diversos galhos. Assim são as religiões, cada uma tem a sua importância; cada 

um de seus membros com ela  se identifica. 

Vamos analizar a próxima figura, o que ela nos diz? Você consegue identificar as 

religiões aí representadas? Vejamos que cada uma das pessoas na figura está 

vestida de um modo particular. Fale um pouco do que você pensa sobre a religião e a 

maneira de se vesttir, isso também tem a ver com a identidade religiosa? 
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Apud: BIACA, V. et al., 2006. 

Figura 2 

 

Atividade em sala: 

Depois de ler o texto e de analisar as figuras acima, fale um pouco sobre a sua 
religião ou sobre a sua crença: 

 

Você tem uma religião ou crença? Sim (    ) Não (    ) Qual? 

Você se identifica com a sua religião? De que maneira? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Atividade extraclasse:  

Consulte o texto acima e, procurando lembrar-se das aulas anteriores, encontre no 
caça palavras abaixo as seguintes palavras ou frases: 

 

A religião é importante. Amor. Religião animista. Cristão. Eu me identifico com a 
minha religião. Judaísmo. Buscamos um Ser Maior. Candomblé. Indígena. 

 
X J A N I M I S M O T F B R E L I G Ã O L N I 

C V W Q F K É J U D A I S M O E U J K R F M E 

I M P O R T A N T A N T E N M F X I D E N T I 

F I C O D F Q C O M H O R A M I N H Ã S D T W 

B U S C A M O S W Z T U I N D Í G I N A D J M 

C A N D O M B L E M A I O R S E R W M A M O R 

. 

 

 

 

 

  



 

UNIDADE II  

Diversidade e intolerância religiosa 

 

Observemos mais uma vez a figura abaixo, ela é a mesma figura vista na 

Unidade I. Naquele momento identificamos as várias religiões existentes e aquela 

com a qual cada um se identificava. Porém, também notamos que há várias religiões, 

aquela com a qual cada um de nós se identifica e aquelas com as quais as outras 

pessoas se identificam. Por que isso acontece? Vamos saber mais sobre a variedade 

e a diversidade de religiões? 

 

 
Apud: BIACA, V. et al, 2006. 

Figura 2 

 

Cada religião, por mais diversa que seja, se apresenta como um caminho 

na busca de sentido para as nossas vidas. Assim, a religião é parte da cultura e da 

história de um povo ou de uma comunidade. Por isso cada religião mantém a 

memória dos principais acontecimentos e dos costumes que a constituem. Além da 

maneira de se vestir, quais os costumes de sua religião que você considera mais 

importantes? Você sabe que esses costumes tem a ver com a história da sua religião 

e dos povos que os assumem como regras de vida? 
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As religiões estão espalhadas pelo mundo inteiro. Embora cada uma tenha 

surgido em um país específico ou em uma época determinada, hoje muito se fala 

sobre o choque de cultura e de costumes. Esse choque de culturas e de costtumes já 

levou inclusive a guerras de religiões porque, às vezes, algumas pessoas não aceitam 

os costumes ou as regras de vida de outros. No caso da religião, chamamos isso de 

intolerância religiosa. 

A intolerância religiosa acontece porque muitas vezes não estamos 

preparados para lidar com a diferença cultural e com a diversidade religiosa. Mas é 

importante aprendermos a respeitar as crenças dos outros e a ver nelas o que há de 

comum com as nossas.  

Pode-se dizer que a causa da intolerância religiosa é o desconhecimento 

de que as mais diversas religiões nos levam, no entanto, ao mesmo destino. O que 

muda é geralmente a maneira como chegamos a esse destino e como nos 

preparamos para chegar até ele. 

Com muita atenção vamos observar a figura abaixo, que representa a 

grande quantidade de religiões existentes no mundo e a ideia de uma união entre as 

mesmas. Como podemos contribuir para a unidade das religiões e para uma prática 

religiosa ecumênica? 
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Gravura de Natália Borsuk 

Figura 3 

 

Podemos contribuir para a unidade das religiões e uma prática religiosa ecumênica 

conhecendo os nossos direitos e deveres. Quando valorizamos a nossa religião e 

respeitamos a do outro, somos tolerantes e semeamos a harmonia e a paz. 

 

Atividade em sala 

Assinale com um X a resposta certa. 
 
1 – Respeitar o colega mesmo que ele seja de outra religião é ser: 

(    ) tolerante   (  ) intolerante 
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2 – No final do ano a comunidade escolar se reuniu, para uma celebração 
ecumênica, mas um dos pais proibiu sua filha de participar. Esta foi uma prática: 

(    ) tolerante   (    ) intolerante 

 

3 – A minha colega casou-se com o meu amigo e convidaram-me para a celebração 
do casamento. E eu fui e participei ativamente, isso porque eu pratico a: 

(    ) tolerância religiosa    (    ) a intolerância. 

 
4 – Numa escola certa professora sempre antes de suas aulas fazia uma oração com 
os seus alunos, mas um de seus alunos não tinha religião e por isso ficava em 
silêncio durante a oração. Depois de algum tempo, porém, a professora começou a 
ficar incomodada e passou a citar o aluno em suas orações. Ele dizia que o que ele 
fazia não era certo e que poderia não para o céu. Diante desse acontecimento, 
responda: Quem foi tolerante e quem foi intolerante? Ligue os termos 
correspondentes da coluna da direita à coluna da esquerda abaixo. 
 
 

Professora                                Tolerante 

 
 
 

Aluno                                         Intolerante 

 

 

 

 

 

Atividade extraclasse 

1. Com base no que foi discutido acima, pesquise juntamente com seus pais e 
familiares sobre um acontecimento histórico ou algum costume importante de sua 
religião. 
 
2. Pesquise sobre alguma festividade, celebração ou acontecimento histórico comum 
a duas ou mais religiões. 
 
 
 

 

 



 

UNIDADE III 

Ética e tolerância religiosa 

 

Embora existam no mundo muitas religiões, podemos ver na imensa 

diversidade religiosa de nosso tempo algo que une as próprias religiões. O que 

une as religiões são os valores comuns a todas elas e que são assumidos por 

seus praticantes. Assim, apesar da diversidade religiosa, formamos todos uma 

única comunidade e por isso devemos ser tolerantes. 

Para entender melhor o que une as diversas religiões, vamos associar 

aquelas representadas abaixo e pelo menos um dos valores nelas assumidos e 

praticados. Estes são valores comuns a todas as outras religiões e através deles 

podemos compreeender a necessidade da tolerância religiosa e o quanto ela é 

importante para vivermos em harmonia. 

 

 
Gravura gentilmente cedida por Solange Franciele Mageroski 

Figura 4 

 

Vamos refletir: 
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1. Hinduismo = felicidade; 

 2. Budismo = reflexão; 

3. Judaismo = reflexão; 

4. Cristianismo = sofrimento; 

5. Islamismo = busca de Alá; 

6. Taoismo = equilíbrio. 

 

 

O comportamento ético e a ética 

 

Quando entendemos os valores de outras relçigiões percebemos que 

nós também buscamos a mesma coisa. Percebemos que as diferenças são 

apenas exteriores e tem a ver com a maneira como cada religião se formou. As 

diferenças também tem a ver com o modo como cada religião interpreta os 

valores, mas não com os própris valores assumidos e praticados em comum. 

Estes são interiores, vem de dentro, e por isso são os mesmos em todas as 

religiões. Quando percebemos isso começamos a desenvolver em nós mesmo um 

comportamento ético. 

 

 
Gravura de Natália Borsuk 

Figura 5 

 



23 
 

Quando respeitamos e toleramos um colega que, por exemplo, participa 

de uma festa religiosa diferente da nossa ou que não é compativel com o nosso 

costume religioso, nos comportamos de modo ético. 

Observemos as próximas figuras: o ovo de páscoa e as oferendas 

diante de Iemanjá representam festas religiosas. 

Festeja-se Iemanjá no dia 02 de fevereiro. Festeja-se a Páscoa depois 

da lua cheia em ou após o equinócio de primavera (no hemisfério norte) ou de 

outono (no hemisfério sul), que por sua vez ocorre em 21 de março de cada ano. 

 

 

Foto de Natália Borsuk                                   http://pt.wikipedia.org/wiki/Iemanj%C3%A1 
            Figura 6                                                                         Figura 7 

 

Quem reconhece estas festas diferentes e as respeita são pessoas que 

tem ética. É necessário ter certo conhecimento para saber respeitar os valores dos 

outros e o modo como eles os praticam. Como isso pode ocorrer? Vejamos um 

exemplo no diálogo abaixo: 

 

– Ah, então ética são valores? 

– Sim, ela é o conjunto dos valores que tornam nossa vida 

em comum harmoniosa e feliz. 

– Então ser ético ter ou acreditar em valores? 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Iemanj%C3%A1
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– Não só isso! Ser ético é ter, acreditar e agir conforme os 

valores éticos; aqueles que fazem nossa vida, vivida juntamente com os 

outros, harmoniosa e feliz. 

– Entendo. Ser ético é ter um comportamento ético, aceitar 

que os outros podem ser diferentes de nós... 

– Isso! É ter respeito pela dignidade humana. É pensar, 

refletir e construir um mundo cada vez mais solidário e comunitário. 

 

Atividade extraclasse 
Leia novamente o texto sobre ética e com a ajuda dos pais. 
Responda às seguintes questões. 
 
O que é ética? 
 
Quem deve ter ética? 
 

 

 

 



 

UNIDADE IV 

Como podemos adquirir valores éticos? 

 

Adquirimos os valores éticos através da educação, principalmente pela 

educação moral e pela educação religiosa. A educação moral nos ensina a nos 

tornarmos melhores e a sermos virtuosos no que fazemos. A educação moral, 

portanto, nos ensina a agir conforme as virtudes. A educação moral nos ensina 

enfim a ter virtudes e a praticá-las dia após dia. 

 

A educação moral e a prática das virtudes 

As principais virtudes morais são quatro: a temperança, a coragem, a 

sabedoria e a justiça. A tolerância também é uma virtude, ela tem como base a 

moderação ou temperança e sua prática exige sabedoria e coragem. Além disso, 

a tolerância tem como finalidade a justiça. Essas quatro virtudes estão na base de 

todas as outras e por isso são chamadas virtudes cardeais. Elas podem ser assim 

comparadas aos pontos cardeais. 

 

 
Gravura de Natália Borsuk 

Figura 8 
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Assim como os pontos cardeais são os pontos de referência a partir dos 

quais podemos localizar qualquer lugar sobre a superfície da terra, as virtudes 

cardeais são as virtudes de referência que nos guiam na prática de todas as 

outras. 

A justiça, a coragem e a temperança são virtudes éticas ou morais e 

dizem respeito ao comportamento. A sabedoria é uma virtude intelectual e diz 

respeito às decisões que se referem ao comportamento. Embora a justiça seja 

uma virtude moral, o filósofo grego Platão a considerava o resultado daquelas três 

enquanto elas são afirmadas e exercidas conjuntamente. 

Outro filósofo grego, Aristóteles, dizia que a justiça é a principal dentre 

as virtudes. Para ele, no dizer de Giovanni Reale, um importante historiador da 

filosofia, a justiça consiste na justa medida com a qual repartimos os bens, as 

vantagens e os ganhos. Por isso Giovanni Reale também diz que a justiça é 

mediania, mas não como o são as outras virtudes. Isso porque, embora ser 

virtuoso é o mesmo que ser justo, todas as outras virtudes têm por fim justamente 

a justiça. Assim elas se distinguem da justiça na medida em que tendem a esta. 

Assim, no sentido de Platão e Aristóteles, podemos afirmar que ser 

virtuoso ou justo é sempre agir conforme o justo meio ou a justa medida entre dois 

extremos; o excesso por um lado e a carência por outro. É nunca praticar o vício, 

que é o excesso ou a carência de uma virtude ética determinada. Vamos conferir 

algumas delas, tal como estudadas por Aristóteles: 

 

EXCESSO               JUSTA MEDIDA               CARÊNCIA 

Temeridade                       Coragem                          Covardia 

Insensibilidade                Temperança                     Intemperança 

Adulação                          Amabilidade                      Hostilidade 

Suntuosidade                  Magnificência                    Mesquinharia 

Prodigalidade                   Liberalidade                        Avareza 
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No quadro acima são representadas diversas virtudes, menos a justiça. 

Por que será?  

Isso acontece porque, como foi dito anteriormente, a justiça é a reunião 

de todas as outras virtudes, a justa medida ou o justo meio que orienta a prática 

das mesmas; o que faz da justiça, conforme Aristóteles, a virtude completa. Assim 

quando praticamos o vício nestas nos tornamos injustos, por excesso ou por 

deficiência. Também nos tornamos injustos ou não virtuosos quanto praticamos a 

virtude apenas de vez em quando, pois a virtude é uma prática cotidiana, como 

comer e beber. 

 

Atividade em sala 

(1) Reflita sobre o que diz a frase abaixo, de Aristóteles: 

 

Uma andorinha não faz verão. 

 

(2) Agora escreva um pequeno texto, desenhe ou recorte uma gravura 
que possa exemplificar o que a frase significa para você. 

 

 

 

A educação religiosa e a prática das virtudes teologais ou religiosas 

Os valores éticos também são adquiridos pela educação religiosa, pois 

só vivendo harmonicamente com os outros no mundo é que nos tornamos aptos a 

uma vida harmônica com Deus, os seres sagrados ou consigo mesmo, conforme 

as crenças de cada um. Assim, além das virtudes morais, que adquirimos pela 

educação moral, podemos viver os valores éticos no âmbito da religião. Para isso, 

no entanto, as virtudes éticas precisam ser complementadas pelas chamadas 

virtudes teologais ou religiosas: a fé, a esperança e o amor ou a caridade. 
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O filósofo e teólogo Tomás de Aquino dizia que a fé nos mostra o fim, a 

esperança nos faz tender para ele, a caridade realiza a nossa união com ele. 

Podemos encontrar a fé, a esperança e a caridade em todas as religiões. Essas 

as virtudes comuns que tornam possíveis as religiões e também a convivência e a 

tolerância entre elas. 

Desse modo, ser tolerante é por um lado: ser moderado ou temperante 

em nossas crenças na relação com as crenças dos outros, é ser corajoso e sábio 

ou prudente na defesa delas e no respeito às dos outros. Enfim, é ser justo, não 

querer para os outros o que não queremos para nós, é não fazer com os outros o 

que não queremos que eles façam conosco. É não ser intolerante, mas também 

não é ser meramente tolerável. 

Ser tolerante é por outro lado ter fé na realização do fim que almejamos 

em nossa crença ou religião, é ter esperança que por mais difícil que seja o 

atingiremos. Ser tolerante é por fim amar os outros como a nós mesmos e sempre 

em Deus, de modo que possamos nos sentir um com os outros e com o próprio 

Deus como fim que todos almejamos. Só assim podemos promover a harmonia e 

a felicidade. 

 

Atividade em sala 

Vamos ler o texto abaixo! 

Uma história sobre a ética – a dívida 

 

Carlos e Renato são vizinhos. Cada um é proprietário de terra herdada. 

A terra de Carlos é maior que a de Renato. Ambos têm gado. Na terra de Renato 

passava um rio. A divisão não tinha cerca. Seus pais sabiam onde era a divisão e 

cada um respeitava. Mas eles se foram e com o passar do tempo ninguém mais 

sabia onde era a divisão exata. Somente um vizinho mais velho, assim os dois 

criadores de gado aproveitavam aumentar o seu pedaço de terra, surgindo briga. 

A questão chega até o juiz. O único que sabia a divisa era o vizinho mais velho, o 
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Nelson, que seria o único a dizer a verdade ao juiz. Antes de Nelson ser 

convocado para dar o seu testemunho ao juiz, ele recebe a visita de Carlos. 

Nelson disse a Carlos que está com dificuldades financeiras, assim como 

endividado com o banco. Então Carlos propôs uma ajuda. – Eu te ajudo a pagar 

as tuas dívidas e tu dizes para o juiz que o rio está nas minhas terras. “E assim 

aconteceu”. 

 
 
Perguntas para discutir o texto. Anote e responda as questões abaixo em 
seu caderno. 

(1) Quem no texto acima teve um comportamento ético? 
 
Diga sim ou não e mostre o Porquê de sua resposta. 

Os pais de Carlos e os de Renato? 

Carlos e Nelson? 

 

(2) O que a religião e a ética nos ensinam e nos orientam a fazer em situações 
como a vivida pelos personagens acima? 

 

(3) E se Renato fosse de uma religião diferente da de Carlos ou da de Nelson? 
 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A floresta, as plantas e a convivência 

 

Para terminar, vamos analisar essa última figura. Ela nos convida  a refletir sobre 

o seguinte: numa floresta não importa se as plantas são grandes ou pequenas, se 

tem espinho ou flor, se arrastam-se ou não, se tem cheiro bom ou se são mau 

cheirosas. A floresta permite a todas elas viverem em perfeita harmonia, cada uma 

em seu ritmo e segundo suas condições e limites. Este seria um bom exemplo 

para a conviência entre os adeptos de crenças religiosas diferentes? 

 

 
Foto de Natália Borsuk 

Figura 9 

 

O mesmo pode se dizer do céu acima da superfície terreste e do horizonte no 

qual, conforme o nosso campo visual, ambos terminam por se tocar. Assim como 

a floresta, eles são de todos os seres. No nosso caso, não importa nossa religião 

ou crença, nosso horizonte e nossos fins também são os mesmos. Embora 

possamos sentir ou praticar o bem e o mal, desejamos sempre o bem para nós 

mesmos, sempre. 
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A N E X O S 
 



 

ANEXO i 

A árvore da sabedoria e seus valores 

 

 
Gravura gentilmente cedida por Rafaela Potereiko 

Figura 10 

 

Uma árvore é formada de raiz principal, raízes secundárias, caule, ramos, folhas, 

flores e frutos e sementes, representando o seguinte: 

Raiz principal: Ser Maior, originador de tudo; 

Raízes secundárias: O plano divino e os graus de sua realidade 

Caule: Identidade religiosa, tronco comum de onde surgem todas as religiões; 

Ramos: Diversidade religiosa, ramificações das diversas crenças e religiões; 

Folhas: Condições sociais, históricas, políticas e econômicas da prática religiosa; 

Flores: Virtudes ou possíveis vícios que melhoram ou pioram a prática religiosa; 

Frutos = A tolerância ou a intolerância religiosa; 

Sementes: A educação que cada pessoa recebe e seus impulsos próprios. 



 

ANEXO II 

P a r ó d i a s 

 

Indicada para uso durante a exposição da Unidade I 

 

Respeitar é importante 

Ó Deus criador (2X) de tudo que existe. (2X) 

Da natureza, dos animais e de tudo em abundância. 

Ó Deus nos ajude (2X), de seu filho nenhum pai desiste. (2X) 

Tire do homem a intolerância 

 

Nem uma religião (2X) manda fazer o mal. (2X) 

Vamos respeitar (2X), esse é o canal. (2X) 

Toda religião ou crença (2X) é muito importante. (2X) 

Identifica-se com ela (2X), seja tolerante. (2X) 

 

 

Indicada para uso durante a exposição da Unidade II 

 

Da intolerância damos meia volta, é assim que se caminha 

Ciranda cirandinha, vamos todos cirandar. 

Mesmo na diversidade; nossa crença, vamos praticar. (2X) 

Não importa a sua religião, nem a minha. 

Da intolerância damos meia volta, é assim que se caminha. (2X) 
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Indicadas para uso durante a exposição da Unidade III 

 

A semente 

Toda semente é um anseio de frutificar. 

E toda educação é uma forma do aluno se preparar. 

Põe a semente na terra, não será em vão; 

Não te preocupe a colheita, Planta para o irmão. 

 

Ser educado é um anseio de edificar. 

E toda obra é uma forma da gente se dar. 

Põe a educação no coração não será em vão. 

Não te preocupe a colheita planta, para o irmão.  

 

 

Ética, mente ascética 

Quando vi a escola limpa, deu vontade de aplaudir. 

Por que será que ela é limpa? Não vamos nos iludir (2X) 

É por causa da ética, somos sabedores 

Nosso elixir, essa fonte de valores. 

 

Quando vi alguém caído, dei um jeito de agir. 

Mesmo que fosse um animal, é preciso acudir. (2X) 

Quando vi o meu amigo, eu perguntei o que é ética.  

Ele respondeu que é compreensão, respeito e uma mente ascética. (2X) 
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Indicada para uso durante a exposição da Unidade IV 

 

 

Respeito de cá, respeito de lá 

A ética, a ética é o eterno pensar (2X) 

Respeito de cá, respeito de lá, vamos praticar (2X) 

A nossa religião (2X) e a do outro também. 

É refletindo, é refletindo (2X) que se pratica o bem. 

 

 



 

 


