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Notícia anterior Próxima notícia

A Bíblia e a escola
Finalista do Prêmio Educador Nota 10 usa textos bíblicos para ampliar conhecimento
de alunos jovens e adultos em História

Épossível estudar História pela Bíblia? A pergunta foi feita por um aluno ao professor Di Gianne de Oliveira
Nunes, da Escola Estadual Monsenhor Alfredo Dohr, em Lagoa da Prata (MG). A primeira resposta de Di Gianne
foi que Teologia e História deveriam ser tratadas separadamente. A afirmação, não resta dúvida, encontra
respaldo em nossa legislação, afinal, o Estado brasileiro é laico, ainda que o ensino religioso seja permitido
como disciplina optativa, vedada qualquer forma de proselitismo. COMO O TEMA DA AULA

era o Império Romano, o estudante insistiu: “Professor, o senhor disse que havia diversas profissões no
cotidiano da Roma Antiga, certo? Disse que havia cobradores de impostos, circulação de moedas como rosto
dos imperadores, dentre outras coisas também. Na Bíblia há várias citações que aparecem os coletores de
impostos, um comércio amplo, e outras características daquelas civilizações. Então por que não estudar
História por ela?”

Em relato feito ao Prêmio Educador Nota 10, Di Gianne conta que continuou o diálogo explicando que numa
aula de História não fazia sentido discutir se realmente o Mar Vermelho abriu ou se Moisés existiu da forma
que é descrito na Bíblia. Porém, instigado pelo aluno, o professor ponderou que seria possível sim utilizar
algumas passagens bíblicas “para entender aspectos do cotidiano da sociedade, civilizações e suas tradições” e
para “reconhecer hábitos da época, abordar conexões com a Geografia, compreender a evolução do Direito e
seus aspectos históricos”. Seria portanto, em sua visão, “um pano de fundo fértil e um grandioso terreno a ser
explorado e debatido.”

Daí surgiu o projeto “Regime Fechado, Visão Aberta”, em referência ao fato de a pergunta que motivou o
trabalho ter sido feita por um aluno da Educação de Jovens e Adultos do sistema prisional. O professor conta
que, quando propôs o trabalho, percebeu de imediato que havia várias possibilidades de trabalhar textos
bíblicos, que já eram lidos por seus alunos jovens e adultos naquele contexto, para ampliar o conhecimento da
turma. “Eles passaram a conhecer outras ciências que estão ligadas à História e que até então estavam muito
distantes dos seus conhecimentos, como a Arqueologia, a Paleontologia e a Paleografia”. _________ O sucesso
do projeto de Di Gianne fez dele finalista do Prêmio Educador Nota 10, pois soube aproveitar uma realidade
que já faz parte daqueles alunos jovens e adultos para expandir o conhecimento para outras áreas, sem ferir o
princípio da laicidade do ensino público. Infelizmente, nem sempre isso acontece. Basta constatar que,
segundo respostas de diretores no questionário da Prova Brasil de 2015 tabuladas pelo site Qedu, em 37% das
escolas de ensino fundamental no país as aulas de ensino religioso são obrigatórias, algo que contraria
claramente nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Por isso é importante acompanhar as discussões do Conselho Nacional de Educação sobre o que fazer com
a disciplina na Base Nacional Curricular Comum. Sob o argumento de que esse era um tema da alçada dos
sistemas municipais e estaduais, o MEC excluiu o capítulo sobre ensino religioso na última versão do
documento. Há quem veja nesse movimento um sinal positivo de separação entre Igreja e Estado. Outros
entendem é um risco deixar para estados e municípios definirem como incluir o ensino religioso em seus
currículos, sem uma clara orientação federal.
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